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EXEGUTIETELD TUQHT 

Dolle Dinsdag is voorbij. De pogingen om het 
transport der gevangenen uit het concentratie- 
kamp Vught te verhinderen zijn mislukt. De KP- 

ers, die voor de bevrijding der gevangenen waren sa- 
mengetrokken, zijn weggezworven. Het kamp ligt ver- 
laten door de SS. Af en toe zien we een convooi 
krijgsgevangenen binnenbrengen, want de Wehrmacht 
heeft na het vertrek der SS. het kamp overgenomen. 
Zij voelt zich hier in de omgeving niet thuis en 
heeft de zorg voor hun gevangenen aan de Roode 
Kruis-afdeling van Vught overgelaten. Voor één gou- 
den tientje en een burgerpak nam de zuster, zwart 
op wit, het hele kamp, met zijn goederen en voor- 
raden over! Het achtergebleven SS-Sprengkommando 
kon daardoor zijn opdracht tot vernietiging niet uit- 
voeren. Een paar flinke Vughtenaren, een electriciën 
en een. loodgieter demonteerden op aanwijzingen 
van een ingenieur de zware trothylbommen onder 
het crematorium, de bunker en de machinekamer. 
Toen eerst konden we op speurtocht. Het zal 22 Sep- 
tember 1944 geweest zijn. 
Wij vonden op aanwijzing van een eenzame bos- 
wachter de executieplaats. De natuur is er zo mooi. 
zo machtig mooi bij de Vughtse lunetten, maar we 
kenden de plaatsen, die we vroeger zo gaarne be- 
zochten, niet meer terug. Daar was vooreerst die 
schennende spoorlijn, die het dorp verbond met het 
kamp en het kamp met een onbestemde, verre hel. 
Zij is brutaal en tartend hinderlijk dgor de bossen 
getrokken, een gele zandbaan met twee harde, zwar- 
te strepen, samenkomend bij een poort. Mensen- 
werk in Gods vrije natuur. Dan staan we plots tus- 
sen het geboomte voor een besloten grasveld, een 
jange, zeer lange rechthoek. Aan het einde de 
rauwheid van een kogelvanger. De boorden hoog be- 
groeid met kreupelhout en hoogopschietende. fijnge- 
tekende berken met hun witte stammen. We ken- 
den deze plaats niet, want ze was vroeger aan het 
oog onttrokken, omdat ze op een eiland lag, miaar 
de hoge, begroeide zandrug was nu doorbroken en 
van het vrijgekomen zand was een brede dam ge- 
worpen door het water naar de oever, waar wij ston- 
den. Op de zanddam was 
een spoor van autobanden, 
een brede. veelbereden 
baan. Het spoor leidde niet - 
tot op het grasveld, maar 
vormde een lus: de zware 
wagens moesten aan zijn 
komen rijden van links, 
waar het kamp ligt. over 
het zandpad langs het wa- 
ter, reden dan de dam op, 
stopten langszij een zware 
stootbalk, keerden en gin- 
gen dezelfde weg terug. Bij 
de stootbalk tekenden zich 
remsporen af. In het water 
lagen lange stroken mitrail- 
leurbanden. 
 Het executieveld. 

SEPTEMBER 1944 

NOOIT WERD VERGEEFS GELEDEN 

Gij buigt 11 neer, o mensch, en staart 
De toekomst in met beven. 
Vergeet het niet, dat God regeert 
En ook bestuurt Uw leven. 
Al moet gij gaan door 't diepste dal 
Van 's Levens donkerheden; 
't Heeft alles doel, 't heeft alles zin. 
Nooit wordt vergeefs geleden. 

De ploegschaar woelt, het hart vaneen 
En maakt wel diepe wonden. 
En gij, gij kunt des Heercn weg 
Niet peilen, noch doorgronden. 
Toch moet gij strijdende hem gaan. 
Den weg in 't bange heden. 
Maar weet, de strijd door God gewild. 
Wordt nooit vergeefs gestreden. 

En buigt U voor den Schepper neer. 
Gij kleine mensch. knielt neder. 
Zoek rust en kracht aan 't Vaderhart, 
Zoo liefdevol en teeder. 
Stort uit voor God Uw ganschc ziel, 
Hem al Uw smart beleden, 
Geloof in Zijn vertroostend woord. 
Nooit wordt vergeefs geleden. 

'O, bid én strijd en draag Uw leed; 
't Wordt alles U ten zegen. 
God strooit Zijn gaven overal; 
Ook langs de lijdenswegen. 
Hij is getrouw. Zijn liefde waakt 
In toekomst en verleden. 
Vertrouw op Hem, neem op Uw Kruis, 
Nooit wordt vergeefs geleden. 

Illegale Werkers. Langzaam wordt de vlag gehesen 
tot halfstok, een minuut stilte, en dan gaat onder het 
spelen van het Wilhelmus de vlag met krachtige sla- 
gen omhoog.' ten top. 
Door het offer der gevallenen immers herkregen wij 
de vrijheid. Een eresalvo wordt door de stoottroe- 
pers gelost, dat honderdvoudig door de bossen weer- 
kaatst wordt, als orgelmuziek in een gothische cathe- 
draal. 
5 Mei 1946. 
Hare Majesteit heeft de wens uitgesproken hier de 
voor het vaderland gevallenen te herdenken. Weer 
zijn er duizenden bijeen. Vóór de kogelvanger staat 
nu een groot, ruw houten kruis, wonderlijk harmo- 
nisch in zijn verhoudingen tot het grote, rechthoe- 
kige grasveld en de barre, rauwe kogelvanger, die 
de achterwand van deze helling vormt. Meer staat 
er niet, omdat men bang is geweest door mensenwerk 
te schenden, wat de natuur hier zo gaaf achterliet. 
En dan komt dat ontroerende moment, dat de Lands- 
vrouwe, alleen, zonder hulp van anderen, de zware 
lauwerkrans torst tegen de zanderige glooiing op 
naar de voet van het kruis. Klein tegen die grootse 
achterwand staat daar onze Vorstin. Een eenzame 
figuur, die alléén de lasten van heel een volk te 
dragen heeft. 
Dan houdt Zij Haar grote rede, waarin Zij begrip 
vraagt van Haar volk voor het offer der gevallenen, 
begrip ook voor de moeilijkheden der overlevenden 
uit het verzet, die er naar hunkeren mee te werken 
aan de geestelijke en materiële opbouw van het Va- 
derland, doch wier élan en idealisme na de bevrij- 
ding vaak gedoofd dreigen te worden. En Zij doet 
hunnentwille een beroep op de ambtenaren en werk- 
gevers en ieder die helpen kan. 
Moeder der illegalen  

4 September 1945. 
Vóór de kogelvanger staat 
een vlaggemast. Een cor- 
don stoottroepers, gekozen 
uit de illegalen onder hen, 
staat stram in de houding 
op deze heilige grond. 
Duizenden en duizenden 
Vughtenaren zijn gekomen 
om het offer der hier ge- 
vallenen te gedenken. In 
een stille stoet zijn zij ge- 
komen. Een korte plechtig- 
heid. Er wordt niet ge- 
spreken, alleen enkele lie- 
deren gezongen. En een 
enkele krans gelegd door 
de Gemeenschap van Oud- 
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En thans, 20 December 1947, sta ik weer op dia 
plaats, dat geheimzinnige veld, dat steeds beklem- 
mend van schoonheid is, doch het schoonst, als men 
er alleen is, of hoogstens met een vriend, die ook 
weet wie hier gevallen zijn, en waarom, en die onder 

hen ook zijn" beste vrien- 
den telt. 
Vandaag zal op deze plaat» 
het monument onthuld wor- 
den ter nagedachtenis van 
allen, die hier gevallen zijn 
voor de vuurpelotons. Met 
een zekere huivering ben ik 
deze keer gegaan naar die 
plaats, die mij lief en ver- 
trouwd is geworden. Maar 
ik voel een vrees in me. 
dat het grote monument, dat 
hier opgericht is, de sereen- 
heid van de plaats zal ver- 
>toren, en dat opnieuw men- 
senwerk de natuur geweld 
Zal aandoen. 
Ik ben gegaan. En weer 
waren er duizenden op deze 
groene weide, raidden in de 
bossen, bijeen. Voor de 
voet van de kogelvanger 
was de driekleur gespannen 
over de volle breedte van 
het veld. Het kruis is thans 
geplant boven op de kogel- 
vanger. Het teken der 
overwinning op het heiden- 
dom beheerst vandaar het 
gehele terrein. „In hoe 
iigno vincis", „In dit teken 
zult gij overwinnen". 
Padvinders bakenen het 
brede pad af en wijzen elk 
zijn plaats, vooraan links 
de nagelaten betrekkingen, 

(Vervolg pag. 2). 

  



Vervolg van jpag. 1.) 
rechts de ex-politieke gevangenen van het kamp 
Vught, daarachter de genodigden en belangstellen- 
-den. Na een korte rede van de Burgemeester van 
Vught, waarin hij mededeelde, dat de gemeente Vught 
eindelijk deze gewijde grond in erfpacht heeft ver- 
kregen van het Rijk — tot voor kort werden nog, 
o schande en steeds weerkerende ergernis, ondanks 
de protesten, op deze bloeddoordrenkte grond 
schietoefeningen door Defensie gehouden! — en na- 
dat hij de plechtige verzekering heeft gegeven, dat 
zijn gemeente deze plek zal onderhouden met de eer- 
bied en het ontzag, waarop de hier gevallenen recht 
hebben, treedt Hare Koninklijke Hoogheid, Prinses 
Juliana, naar voren. 
Met krachtige stem, rustig en beheerst — wat gaat 
Zij op Haar Koninklijke Moeder lijken — stelt Zij de 
hier gevallenen ten voorbeeld aan ons volk. Zij zijn 
de pioniers van een nieuwe tijd. Laat Nederland 
zich hun offer waardig tonen. Dan treedt de Prinses 
tot midden voor het omhulde monument. Ter linker- 
en rechterzijde stellen zich vier mensen op. Kinde- 
ren uit het volk. Twee harde, bonkige kerels, bloots- 
hoofds. En twee jonge vrouwen. Het zijn de zonen 
van de boswachter Konings uit Heeze, die op één 
-dag vier zonen en zijn schoonzoon verloor, en de ge- 
zusters van Es uit Kaatsheuvel, waarvan op één dag 
vader en broer hier vielen. 
En dan trekt langzaam, onder de tonen van het 
„Wilhelmus", door de militaire kapel gespeeld, de 
voor de kogelvanger gespannen driekleur op, en we 
zien, ontroerd in de nieuw gestelde voet de oude, 
vertrouwde woorden vrijkomen: „Den Vaderlant 
ghetrouwe blijf ick tot in den doet", uitgebeiteld in 
een zandsteen van wondermooie kleur. En dan ont- 
hullen zich voor de ogen der vijfduizend aanwezigen, 
rijen van gedenkplaten, eveneens van zandsteen, ge- 
vat in zandstenen zuilen met in haut-relief de na- 
men der driehonderd en acht gevallenen, wier namen 
uit het dodenboek van het kamp Vught bewaard zijn 
gebleven of door nasporingen bekend zijn geworden. 
Een brede muur op forse voet, waarachter de rau- 
we kogelvanger met het kruis. Even blijft de rand 
der Nederlandse vlag als een guirlande op deze muur 
rusten; dan valt zij er achter en staat het monument 
vrij. 
Beklemmend is de stilte, als de Prinses Haar bloe- 
menhulde brengt. De voortgezette Duitse moord van 
maand en dag staat hier ineens als één gebeuren: 
driehonderd en acht gefusilleerd. „Den Vaderlant ghe- 
trouwe " 

De Vughtse gemengde koren zingen dan zacht: 
„Nooit werd vergeefs geleden", een gedicht, dat 
in het kamp Vught van hand tot hand ging en 
velen een troost was in die bange tijd van onrecht 
en verdrukking. De dichter bleef onbekend maar 
het vers werd overgeschreven en doorgegeven. Vaak 
vond men het verfrommeld bij een der Haftlinge. 
Dan volgt de eindeloze rij der defilerenden. De voet 
ligt bedolven onder de bloemen. Een indrukwekkende 
plechtigheid vindt zo haar even indrukwekkend einde. 

En toch botsen gemengde gevoelens in mijn binnen- 
ste: Het monument getuigt van goede wil. De kleur 
van de steen is prachtig in toon, zandkleurig en 
toch warm. Het bouwwerk is majestueus, en de 
architect Van Herwerden uit Bussum heeft zich wel 
gerealiseerd, dat het veld met zijn begroeide zoom 
en ontzaggelijke diepte zelve het schoonste monu- 
ment vormt en dat hij alleen de zorg had, dat in die 
grootse ruimte op de minst storende wijze de namen 
der gevallenen zouden worden vastgelegd. Maar 
jammer is, dat de kogelvanger geen kogelvanger 
meer is; de karakteristieke houten voet van dwars- 
leggers, die toch het doelwit placht te dragen cn 
daardoor tot het wezenlijke behoort, is vervangen 
door de kolossale muur. 
Zo ging er. ondanks de ernstige wil des bouwers, 
veel verloren, dat eigen is aan deze plek. 

Het was een sympathieke gedachte, dit monument, 
waarvoor het materiaal geleverd werd door de vader 
van de hier gefusilleerde LO-leider, 'de Gooier („Jo 
Hessels") te doen uitvoeren door de ex-politieke ge- 
vangene Keuzenkamp uit Den Haag. 
Even sympathiek was de gedachte, voor elk der be- 
trekkingen- van de hier gevallenen een sleutel te 
reserveren van het hek, dat toegang geeft tot dit 
terrein. 
Dit is in de eerste plaats het veld, waar hun gelief- 
den de dood vonden. Zij moeten hier steeds kunnen 
kernen^ in alle rust. 
Slechts enkele uren per dag kunnen derden deze 
plaats bezichtigen. Ook dat is van belang. Want 
ook het volk, het hele volk leert uit de monumen- 
ten. En dit is de les en eeuwige belofte: 
„Den Vaderlant ghetrouwe blijf ick tot in den 
doet", 

KEES N.B.O. 
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Aan een brief van iemand uit Chicago, ont- 
lenen wij het volgende; 
..Merry X-mas"*!) is hier momenteel de kreet van 
de dag. Reeds ongeveer 14 dagen is men bezig om 
in de ,,Kerststemming" te komen. Waar je komt, 
overal staan de welvcrsierde bomen. Hier in Inter- 
national House heb ik er tot nu toe vier geteld, 
maar ik vermoed, dat er 20 hier en daar nog wel 
een verscholen zal staan. Een restaurant, bar of 
nachtkroeg zonder boom is waarschijnlijk niet meer 
te vinden al moet ik toegeven, dat deze veronder- 
stelling gebaseerd is op de resultaten van een 
slechts zeer kleine steekproef. 
Liederen als ,,I wonder who's kissing her now" 
of ..The lady of 29 palms" die 29 harten brak, 
worden afgewisseld met het ,,Nu zijt wellekome" 
of andere wat men hier noemt ..Xmas-carols" 
zoals ,.I am dreaming of Hawaian Xmas" of 
..Dashing through the snow". Xmas-parties worden . 
in ontelbare hoeveelheden georganiseerd. ..Have fun 
around the Xmas tree", 2) en deze ..fun" bestaat 
dan in het dansen, niet meer van de foxtrot of 
dergelijke ouderwetse houterige dansen, doch van 
de rumba of samba, waarbij het de kunst is om zo 
gek mogelijk te doen en je lichaam in de meest 
rare kronkels te wringen of je benen zo los ..moge- 
lijk te laten rondslingeren. Met trots vertelt men 
elkaar hoeveel kerstkaarten er wel niet verstuurd 
zijn en de postkantoren puilen uit. Het is op Ame- 
rikaanse schaal, de geschenkengeverij. De wijzen 
kwamen met geschenken tot Jezus. Dat was toch we) 
een mooi gebaar. Het stemt mild en het is een 
goede daad. Daarom geven de mensen elkaar hier 
kerstgeschenken. De mensen geven elkaar geschen- 
ken en verbeteren de wereld. 
Kerstfeest is niet meer de herdenking van de ge- 
boorte van Jezus, doch de herdenking van de wij- 
zen, die geschenken gaven. Het Kerstmannetje is 
de hoofdfiguur. En dit is een zeer frivool ventje, 
in de meeste gevallen ook niet afkerig van ordi- 
naire of ..hellende" grapjes. Een jazzprogramma 
eindigde gisterenavond met ..God have mercy upon 
us bah. bah. bah. Wc are lost shecp bah. bah. 
bah" 3). Bij een viering hier in International House 
zou een Braziliaanse dame enige liederen ringen, 
maar ze kende geen Kerstliederen in het Portugees 
en zong dus enige andere liederen. Maar het was 
toch een soort Kerstfeestviering en daarom -zong 
ze tot slot ,,Stille Nacht" in het Enoels. maar 
..please don't pay attention to the words". 4), 
Xmas. A. Mcrry-Xmas, wellicht beter ,.a merry- 
go-round". 
1) Vrolijk Kerstfeest. 
2) Heb plezier rond de kerstboom. 
3) God wees genadig over ons  Wij zijn 
verloren schapen  4) Let a.u.b. niet op de woorden. 

• 
Commentaar. 
Men zou zeggen, de Amerikanen begrijpen 
niet veel meer van het Christendom. 
De „ernst" pm er alsnog iets van te gaan 
begrijpen, blijkt intussen wel te bestaan, 
want de radio deelde mede, dat met Oude- 
jaarsavond een ploeg van 168 Amerikanen 
gereed stond om de Bijbel eens aan een 
stuk uit te lezen. Vermoedelijk dus een esta- 
fette. 
Het is ze daar in Amerika ook nooit dol 
genoeg. 

J 

WER^DI 

DWANG. 
„Het Vrije Volk" protesteerde dezer dagen tegen het 
verlies van abonné's door het niet toelaten van haar 
krant in Rooms Katholieke en Protestants-Christelijke 
Ziekenhuizen. Het blad doet dit protest vergezeld 
gaan van dc suggestie aan raads-, staten- en kamer- 
leden om dergelijke inrichtingen, die naar hare me- 
ning geestelijke dwang op hun patiënten toepassen, 
niet meer voor overheidssubsidie in aanmerking te 
doen komen. 
— Over dwang gesproken! 

Naar „Oost Brabant" weet te melden heeft Rauter 
zich dezer dagen zeer typisch over de illegaliteit uit- 
gelaten: „Men heeft hem een duivel genoemd cn hij 
antwoordde, dat dc illegaliteit voor hem een hel was 
en in de hel is nu eenmaal een duivel. Hij beweert 
groot resncct te hebben voor de mannen van het 
verzet, die hij het beste deel van ons volk noemde. 
Had Duitsland de oorlog gewonnen, dan zou hij Hen 
de beste banen geboden hebben en niet de NSB-ers, 
die hij veracht." 
•— Zeer vereerd! 

FR1ENDS OP AMERICA. 
De „Volkskrant" heeft dezer dagen door een om- 
standige publicatie een eind weten te maken aan het 
leven van de organisatie „Friends of America", die in 
wezen niets anders was dan een landelijk net van 
ex-nazi's. 
— Deze historie illustreert weer eens. dat de zuive- 
ring en de berechting er hier te lande niet in ge- 
slaagd zijn dc nationaal-socialisten cn de collabora- 
teurs tot andere gedachten te brengen. 

TEGENSTELLING. 
Amerika is met een politieke schoonmaak begonnen 
om het behoud van de democratie veilig te stc'len; 
het duldt niet langer, dat lieden, wier voornaamste 
bedoeling er op gericht is om Amerika en de demo- 
cratie uit te leveren, ongehinderd in het federale be- 
stuurapparaat gehandhaafd worden. 
Frankrijk is begonnen met de verwijdering van com- 
munisten uit sleutelposities in het bestuursapparaat. 
Het Griekse kabinet heeft bi) decreet de wet van 
1929, die de Communistische partij buiten de wet 
plaatst, weer van kracht doen worden. 
In Nederland heeft de Minister van Onderwijs. Kuns- 
ten en Wetenschappen een regeling aangekondigd, 
bij welke aan alle partijen, die aan de verkiezingen 
zullen deelnemen, zendtijd voor propagandadoeleinden' 
ter beschikking zal worden gesteld. 
— Tenzij onze regering dus onverwachts de moed 
zou kunnen opbrengen om de C.P.N. van deelname 
aan 4e verkiezingen uit te sluiten, zullen de commu- 
nisten in Nederland de gelegenheid krijgen om via 
de radio tot in alle huiskamers door te dringen. 

kt T\ 1 *1 • j * I | t ^ Beroep op de lezers van 
dc Demobilisatie goed geregeld ? 

Blijkens de besprekingen in dc Tweede Kamer en 
ook volgens de artikelen in dc kranten, vraagt men 
zich terecht af: Zijn er voldoende "personen bij dc 
betrokken diensten om dit werk goed uit te voeren cn 
is er een voldoende krachtige leiding van het ge- 
heel? 
De vraag stellen betekent hier: twijfelen. 
Nu staan de zaken zo, dat het demobilisatieschema 
nog steeds niet definitief is vastgesteld. 
Maar niettemin komen er per vliegtuig en oceaan- 
stomer toch honderden en honderden militairen aan 
in Nederland. Het zijn nieest afgekcurden of K.N.I.L.- 
mensen, die hun Europees verlof hard nodig hebben. 
Zo wordt ongeveer 9 Januari a.s. de ,,Nieuw-Hol- 
land" met een twaalfhonderd militairen in Amster- 
dam verwacht. Een groot deel van deze militairen 
gaat hier na één of twee maanden met groot verlof. 
Zij demobiliseren dus. 
Nu wil de redactie van „De Zwerver" graag weten 
hoe de demobilisatiercgeling werkt ten aanzien van 
deze eerste groepen! 
Daaruit zullen gegronde conclusies getrokken kunnen 
worden. 
Dat is noodzakelijk, want straks zullen ongeveer 
25.000 man achter elkaar, na bijna drié jaren trouwe " 
dienst, „weerom" komen van Java cn Sumatra. We 
maken nu een betrekkelijk belangrijke proeftijd mee. 
Als het Nederlandse volk niet bereid óf de organi- 
satie niet in staat is deze kleine groepen vlot op te 
vangen, dan moet de noodklok geluid worden! 
Daarom, schrijf ons of de militairen goed dan wel 
slecht zijn geholpen. Vooral hebben we graag brie- 

ven van de soldaten en (onder(officieren zelf. 
Ds. Sillevis Smit, de vlootpredikant, heeft gezegd: 
„Geef dc mannen een woning èn goed-passend werk " 
Ook naar onze mening draait het vooral om deze 
beide zaken. En de vraag is: zijn de Sociale Dien- 
sten van het Ministerie van Oorlog cn de Streek- of 
Plaatselijke Demobilisatieraden in staat hiervoor ef- 
fectief te werken? 
Degenen, die géén werk hebben of geen huis, moeten 
wel begrijpen, dat in de eerste plaats op hun zelf- 
werkzaamheid gerekend wordt! 
Zeg dus niet te gauw: Het is hier niks gedaan in 
Nederland. In zwaardere tijden dan vandaag heb- 
ben we ons gezamenlijk door de moeilijkheden heen 
geslagen en ook in deze zaak moeten we het wéér 
zo doen. 
Kom met vaststaande feiten en zo mogelijk en voor 
zover nodig, met constructieve plannen., 
De lezers van „De Zwerver" moeten, evenals in het 
verzet, een nationale familie vormen, die ook nu nog 
in het nationale verband willen doen wat zin heeft 
cn mogelijk is. Uit het feit, dat „De Zwerver" 
groeit, blijkt, dat er behoefte is aan een gocd-natio- 
naal contactorgaan. Ook de demobilisatie „sal waer- 
achtig wel gaan" als de tienduizenden lezers van „Dc 
Zwerver" er mede hun schouders onder zetten. 
Schrijf dus over een paar weken, nadat een indruk 
gevormd is gerust aan: 

Redactie „De Zwerver", Prins Hendrikkade 152, 
Amsterdam. 
Zet op de enveloppe: Demobilisatie. 
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De van het 

Wij zullen de vrede op aarde verwerke- 
lijken", staat met vette letters boven 
het verslag van het communistisch con- 

gres in „De Waarheid". 
In een zeer bepaalde zin geloven de communisten 
dat zelf ook nog, althans de communisten in ons 
land. In hun opvatting komt het ijdel menselijk 
streven tot uitdrukking, dat alle eeuwen door 
de mensheid bezield heeft, om de vrede op aarde 
te bewerkstelligen buiten God om. 
Maar vrede is het welbehagen des Heren in de 
mensen en niet het welbehagen van de mensen 
in hun makeleien. 
Vrede, dat begint in het hart; dat is de voor- 
waarde. Eerst als in het hart de vrede met God 
ontstaan is, kan er iets voor de vrede in de 
wereld verwacht worden. 
Dit is niet de gedachtengang van de communis- 
ten. w5ij beginnen met hun „vredeswerk" aan 
de andere kant, in tweeërlei opzicht. Zij ver- 
wachten de vrede van de mens. Dat is het 
eerste. Zij wensen de vrede uitwendig op te 
drukken. Dat is het tweede. 
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SLEEN. — Tijdens het Kerstfeest in de Ned. Herv. kerk 
werd aan de heer W. Jansen, alhier, een vulpen aangeha- 
den ter ere van het feit. dat de heer Jansen gedurende een 
tijdvak van 40 jaar de versiering, van de Kerstboom heeft 
verzorgd. 

(„Emmer Courant"). 
Er komt weer opleving voor de rubriek jubilea. 
En nieuwe perspectieven openen zich. Dat is 
maar gelukkig ook, want om 't nog eens zo ver 
te brengen, dat je 25 jaar bij één patroon bent 
valt tegenwoordig niet mee. We gaan nu onze 
moeders huldigen voor 40 jaar kachel-aanmaken. 
Je kunt 25 jaar schoenpoetser zijn of 60 jaar de 
vaat hebben gedaan (schaam je maar niks, jong- 
gehuwde. Je bent er nog niet aan toe voorlopig). 
En wat denkt ge ervan, ter aanmoediging, een 
getuigschrift van de Huisvrouwenvereniging te 
verstrekken aan mannen, die \ïYi jaar matjes ge- 
klopt hebben of luiers omdeden? En de mannen 
kunnen hun vrouwen huldigen voor het getrouw 
hanteren van pook of pantoffel Neen. verder 
alstjeblieft niet. Wie sprak daar van haarspel- 
den?  Foei toch. 

Oude Willem geslagen: Vsér kapitein Kiaas Vissctr, die jnet 
de Willem Barendsz aan de Zuidpool op walvissen jaagt, 
naar zijn huis op Schiermonnikoog kan terugkeren, ligt er 
reeds een walvis op zijn stoep. Het beest was acht meter 
lang en woog drie duizend kilo. Van het vlees was niets 
te gebruiken, daar het aangespoelde zeemonster in staat van 
ontbinding verkeerde. 

(„Nederlander''). 
Wat een tragiek! Kijk, daar heeft zo'n dagblad- 
redactie nu geen oog voor. Dat beest was natuur- 
lijk op weg naar Schiermonnikoog om wraak te 
nemen voor die drijfjachten in de IJszee. En hij 
blijkt nu onderweg te zijn omgekomen. Met één 
klap van z'n staart zou hij het huis van Kapitein 
Visser hebben kunnen vernielen. 
Wat zegt U? Was dat z'n bedoeling niet? Wilde 
het beest onthullingen doen over de toestanden aan 
boord van de „Willem Barendsz"? En is ie daar- 
aan dood gegaan? — Neen, mijnheer, daar schrtj- 
ven wc maar niet verder over. We hebben geen 
Beursrubriek. 

De muziekvereniging te H, hield haar jaarvergadering. De 
secretaris bracht in voHc ernst zijn jaarverslag uit, waarin 
de volgende zinsnede voorkwam; 
  en basbiazer Pictersen heit een nieuwe uniformbroek 
gekregen, want ia r'n oude broek kon hij niet meer 
blazen " 
Hierop schoot een gedeelte van het publiek in een daverend 
gelach. 
Verbouwereerd poogde de secretaris zijn figuur te redden 
en voegde er haastig aan toe; 
  ik  ik bedoel: toe kost-ic geen meslek meer 
naken " 
Toen lachte het publiek nog harder  

( „Culemborger"). 
Als we eens in H, komen, zullen we zeker naar 
't muziek gaan zien. Niet luisteren. Alleen maar 
kijken. Naar de .broeken dan, wel te verstaan. 

  

Niet bij de mens beginnen, maar desnoods on- 
danks de mens en tegen de zin van de mens, 
wordt het land de vrede als een pantser aange- 
meten. 
De vrede van het Christendom, dat is de vrede 
in Christus, zij begint in het hart en heeft als 
voorwaarde de vrijlield, eerst van de mens en 
dan in de samenleving. 
De vrede van het communisme (en het nationaal 
socialisme), begint in de d wangstruc tuur van de 
staat en heeft als voorwaarde de opheffing van 
de vrijheid, eerst in de samenleving en dan van 
de mens zelf. 
Naast deze twee standpunten zijn er nog vele, 
die in grote trekken ook de vrede najagen en 
de vrijheid daaraan niet willen offeren. Zij mis- 
kennen evenwel de voor beiden fundamentele 
relatie tussen God en mens. 

De vrede der communisten gaat ten koste van de 
vryheid. Zo is het programma van alle dwinge- 
landen geweest. 
Men houdt vrede in het land, niet door te bou- 
wen op vrije mensen, maar door te bouwen op 
marionetten. Dat is de remedie tegen de onrust 
in de staat. 
Wie de middelen ertoe heeft, krijgt zodoende 
net zo zeker vrede in de staat als de doodgraver 
dat heeft op het kerkhof. Rusland is een gees- 
telijk kerkhof, het kerkhof der vrijheid. 
De keizer van Marokko speelde een partijtje 
kaart, zegt de legende. Hij stond op verliezen 
en zei tegen zijn tegenstander, een hoveling; 
„Speel harten, of ik snij je de hals af". Ik ver- 
onderstel, dat de man harten speelde. 
Er spelen er in Rusland heel wat „harten". An- 
ders gaat hun hals eraf. Want er is niet veel 
keus: of met je hart, met de vrijheid van je 
hart uitkomen, of je vrije hart behouden en er- 
bg omkomen. 
De hoop van de wereld is, dat de Russen tegen- 
over het regime eens in „schoppen" uit zullen 
komen, maar voorlopig blijft 't daar nog bij 
„harten". 

Stalin werd met algemene stemmen herkozen 
in Moskou. Stelt U zich dat even voor. Geen 
sterveling tegen Stalin. Welk een aanfluiting der 
vrijheid. De slechtste propaganda, die de com- 
munisten konden maken. Als er 50% tegen 
Stalin geweest was, dan zou de situatie beden- 
kelijk geweest zijn; bij 70% bevredigend; bij 
90% uitstekend; bij 95% om te glimlachen; bij 
98% om te lachen; bij 100% om te daveren. 

Daar is een schare van misleiden in Nederland. 
Hoe tragisch is hun bezieling voor vrede en 
welvaart, die zij, als de leiders succes zouden 
hebben, ten koste van het beste (hun vrijheid) 
zouden krijgen. 
Er is een spreekwoord, dat zegt; „Wie zich 
maakt tot schaap, wordt door de wolf opge- 
geten". 
Wie het congresverslag vergeleken heeft met dat 
van 't vorig jaar, zal met mij onder de indruk 
gekomen zijn van het feit, dat de schapen- 
cultuur vordert, dat van de sporen van typisch 
Nederlandse weerbarstigheid, die het vorig jaar 
nog aanwezig waren, niets meer te bespeuren 
is. 't Is één en al gehoorzaamheid en verering, 
wat de klok dit jaar sloeg. Geen schijn van 
critiek, zelfs geen enkel bezwaar tegen de 
leiding. Alles „peis en vrêe". De schapen op 
weg naar het kerkhof. 
De wereld staat voor de keus. 
Wilt ge schaap zijn, wilt ge op het kerkhof 
„leven", of wilt ge mens zijn »n de vrijheid ver- 
dedigen? Dat is de keus. En ze wordt gemaakt 
in onze dagen. Er voltrekt zich een scheiding 
der geesten. 
In Frankrijk, waar de wolf zo dom was voor- 
tijdig met zijn kaken te klappen, is een zuive- 
ringsactie tegen de communisten in officiële 
vitale overheidsfuncties ondernomen. De C.G.T., 
het onder contröle der communisten staande vak- 
verbond, is in tweeën gespleten. Eindelijk ziet 
men daar in, dat collaboratie met de communis- 
ten schapen kweekt, slachtschapen. 
Zelfs in Berlijn begint het te dagen. Kaiser, de 
voorzitter van de Christelijke Democratische 
Unie in de Russische zóne, werd door de Russen 
afgezet. 
Er was geen schaap van te maken. Niettemin 
heeft het congres der C.D.U. de wolf in het aan- 
gezicht weerstaan en Kaiser als zijn enige lei- 
der erkend. Bravo! 
In Londen, op de vier-ministersconferentie Is _ 
ook een en ander duidelijk geworden. Dat is ten 
koste van het vredesverdrag met Duitsland ge- 
gaan, een verdrag, dat nu wel niet zal komen en 
waarop een overwonnen vijand, zelfs Duitsland, 
toch recht heeft. Intussen, dit verdrag kan niet 
tot elke prjjs gesloten worden. 
De grote democratieën gunnen de Russen gaar- 
ne herstelbetalingen, want Rusland heeft zeer 

De Siichiing en de Ereraad 

Er zijn reeds verschillende illegale werkers, 
die in verband met hun verzetswerk of hun 
gevangenschap in aanraking gekomen zijn 
met de rechtbank of tegen wie een onderzoek 
is ingeleid. 
De moeilijkheden van het Openbaar Ministerie 
en van de Rechtbank in dergelijke gevallen- 
zijn legio, en de belangrijkste daarvan is, dat 
men over het algemeen geen begrip heeft voor 
de omstandigheden, waaronder het verzets- 
werk gedaan werd, dat men het te beoordelen 
geval niet in het ihilieu van de daad in kwestie 
weet te plaatsen. 
In verband daarmede is indertijd een Ereraad 
samengesteld, bestaande uit oud-illegale wer- 
kèrs. Deze raad adviseert het Openbaar Mini- 
sterie in gevallen van vervolging, ingesteld 
tegen oud-illegale werkers. 
Het is gewenst, dat alle qud-ülegale werkers 
goed nagaan of zij onder hun vrienden wel- 
licht iemand hebben, die vervolgd wordt of 
berecht is en voor wie de Ereraad geen ad- 

wies uitbracht. In dat geval doen zij goed de 
aandacht van de Ereraad daarop te vestigen, 
eventueel via de Stichting 1940-1945, opdat 
alsnog zo'n geval in de Ereraad behandeld 
kan worden. 
Wij kunnen voorts mededelen, dat het hoofd- 
bestuur der Stichting 1940-1945 besloot op 
eventueel verzoek van de Ereraad, in de door 
de laatste behandelde gevallen, te overwegen 
of financiële steun vanwege de Stichting 
1940-1945 verleend kan worden om tegemoet 
te komen in de kasten van de procedure. 
Alles wat mogelijk is, moet gedaan worden 
om hen, die vanwege hun verzet, of daaruit 
voortvloeiende daden, vervolgd worden, bij te 
staan (de Ereraad) en financieel te helpen 
(de Stichting 1940-1945). Natuurlijk zal van 
geval tot geval beoordeeld worden, wat het 
advies van de Ereraad zal zijn en of — en -zo 
ja in welke mate — de Stichting zal helpen, 
maar het feit, dat beide mogelijkheden open- 
staan, ja, dat men aandringt op inlichtingen 
uit de oud-illegale kring over deze materie, 
stemt tot tevredenheid. 
Een lange moeilijke weg is hej na de bevrij- 
ding geweest om waarborgen te scheppen 
voor de berechting van oud-illegaie werkers 
en veel leed kon hun gespaard worden door 
het overleg van de illegaliteit met de rege- 
ring en met de rechterlijke macht. We zijn ons 
intussen bewust, dat niet in alle gevallen er- 
ger voorkomen kon worden. 
Nu er echter een goede introductie bestaat 
bij de rechterlijke macht via de Ereraad, Is 
het ieders plicht om daarvan voor de hem be- 
kende gevallen gebruik te maken. 

H. v. R. 

geleden, maar ze weigeren daarvoor zelf te dok- 
ken. En dat gebeurt in feite thans. De Amerika- 
nen en Engelsen pompen geld en goederen in 
Duitsland om het op de been te brengen, om bi) 
het bestaansminimum te laten leven, en de 
Russen pompen het er in het Oosten even leuk 
weer uit. 
Molotov wist er geen ander antwoord op dan de 
opmerking, dat de Amerikanen en Engelsen ook 
verdienden aan Duitsland. Dit werd categorisch 
ontkend. Eigenlijk was het niet zo zeer een op- 
merking van Molotov. 't Waren redevoeringen, 
propagandaredevoeringen, waarin alles op z'n 
kop gezet werd en de anderen verweten werd, 
wat de Russen stelselmatig zelf doen. 
Marshall en Bevin gaven een passend en afdoend 
antwoord. 
Marshall zei oa..: „Als men denkt aan het doel 
van deze conferentie én aan de positie, welke de 
afgevaardigden aan deze tafel innemen in hun 
regeringen, is het moeilijk op grond van een 
dergelijk optreden respect te koesteren voor de 
waardigheid van de Sowjet-regering." 
En Bevin zei: „De heer Molotov had tenminste 
zijn rede kunnen beëindigen met ons te danken 
voor de hoffelijkheid, dat wij hier zijn gebleven 
om naar hem te luisteren." 
Dat is de moderne diplomatentaal, de enige, die 
de Russen verstaan, 't Zijn natuurlijk nog maar 
inleidende opmerkingen en de Westerse mogend- 
heden zullen wel spoedig ter zake komen, maar 
de openhartigheid in de discussie is veelbelovend. 
Als er nog één kans voor de vrede is, dan is die 
gelegen in dé openhartigheid en vastberadenheid 
der vrije staten tegenover de dwangstaten. 
Maar niemand vergisse zich in de grootte van 
die kans. 
Of beter nog, niemand gisse ernaar. Dat is onze 
opdracht niet in het nieuwe jaar, dat zo grimmig 
inzet. Onze opdracht is te genieten van de vrij- 
heid, haar te bouwen, en haar te bewaren. 
En verder moeten wij de wolf uit de kleren van 
opoe pellen; we moeten schapen aan het schrik- 
ken maken en kerkhoven ontginnen. 
Ook in Nederland, helaas, ook reeds in Neder- 
l*nd. h. v. R. 
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I De klem slaat dicht 

Uit de hel der. Duitse kampen keerde een 
jonge man weer. Jan Willem van Dijk zullen 
wij hem noemen in het verhaal, waarvan het 
eerste deel in dit nummer wordt afgedrukt. Hij 
behoorde tot de gearresteerden in een der 
eerste grote „processen", welke de SD tegen 
Nederlandse illegale werkers voerde. Als door 
een wonder ontkwam hij aari de kogel en aan 
de dood in de Duitse gruwelkan}pen. Na zijn 
terugkeer deed hij het relaas van zijn „ver- 
hoor". 
Honderd uren aan een stuk was men met hem 
bezig, waarbij de beulen elkaar aflosten, hem 
tot bloedens toe sloegen, vernederden, de ver- 
schrikkingen van de verstikkingsdood in het 
water Heten doormaken om hem op het laatste 
ogenblik weer te laten bijkomen en hem ten- 
slotte blootstelden aan de stralen van „het 
blauwlicht'', dat ook de geheimste gedachten 
moest verraden. 
Met uiterst raffinement zorgde men ervoor, 
dat de slaap het gemartelde lichaam van de 
tot de waanzin gedrevene niet aan het „ver- 
hoor" kon onttrekken. 
De schrijver ]■ W. Hofwijk heeft de erva- 
ringen van Jan Willem van Dijk weergegeven 
op een wijze, zoals alleen hij dit vermag. 
In dit en de komende nummers van „De 
Zwerver" publiceren wij het verhaal van 
J. W. Hofwijk: „Jan Willem van Dijk 
heeft niet gepraat!" 
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e bel trok plotseling een brede, korte veeg 
door de kleine reeks morgen geluiden in het 
huis. Het zingen van het meisje in de 

keuken hield op tegelijk met het rammelen van 
borden; alleen de radiomuziek van de kamer 
boven hem bleef gedempt en onbezorgd zingen 
in de stilte, plotseling dieper van verwachting na 
het brede, zakelijk korte signaal van de voor- 
deurbel, die plotseling alle aandacht voor zich 
opeiste. Alleen de radio bleef zingen, gedempt 
voor zich uit. 
De man hield een ogenblik op met lezen als 
verwachtte hij iets van deze bel; het doffe zake- 
lijke aandacht-vragen van dit signaal, bijna knor- 
rend, verontrustte hem niet. Het liet slechts een 

verwachting open; op dit moment kon er buiten 
iemand op hem staan wachten met een bood- 
schap. Misschien was het een boodschap voor de 
Ortskommandant, die de kamer naast hem be- 
woonde  misschien was het  Maar in het 
derde geval zou Van Dijk niet thuis zijn: ,,lk 
ben voor niemand thuis, alleen voor die kranten- 
jongen van het station; verder voor niemand!" 
Hij keek opnieuw in het boek, legde het toen weg 
en stond op. Hij bleef midden in de kamer staan 
en rekte zich uit, niet nerveus, maar toch wach- 
tend met een groeiende spanning in zich. Dit 
overkwam hem telkens sinds de groep Van 
Hapert was opgerold. Hoewel hij slechts één keer 
een onderhoud met Van Hapert had gehad en 
zijn eigen groep niet in nauw contact met die 
van Van Hapert stond, had hij de eerste avond 
na diens arrestatie niet kunnen eten. 
Eerst dat telefoontje: „Met dat vrindje uit Den 
Haag is het mis!" — je vroeg stotterend om bij- 
zonderheden, die ze niet konden geven — en 
daarna het onafwendbare, wreed automatische 
zekerheid dagelijks de berichten: „Antoon is ge- 
arresteerd" — „Hans zit vast" — „Karei is van- 
nacht opgehaald" —. 
Beroerde week  plotseling leken alle dammen 
doorbroken; je durfde niet duiken, duiken was 
schuld bekennen, wachten  het vogeltje en de 
slang, kat en muis je moest afwachten en je 
mocht niet bang worden. Zij waren niet meer te 
redden, maar dat wist je van te voren als je met 
spionnage begon. 
Voetstappen op de trap. Niet voor hem? — het 
dienstmeisje was handig genoeg  klopje op 
de deur — dus wél voor hem —: „Ja!" 
„Meneer, er is iemand woor u ", hij voelde 
zich midden in de kamer plotseling betrapt: dit 
had hij verwacht! „Iemand voor mij ? Ik ben 
toch voor niemand  wie is het?" 
„De krantenjongen, meneer." Ze keek of ze 
mee in het complot zat; gevaarlijk die vrouwen, 
voelde direct 't avontuur, wilden meedoen, dwe- 
perig en al te ijverig  
„Laat 'm  nee, wacht, ik kom zélf wel " 
Hij liep langs de witte diensterschort en de ge- 
heimzinnige meisjesogen, verwachtte geen be- 
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door ]. W. Hofwijk 

richt vandaag, begreep 't niet. Terwijl hij de 
trap afging, rook hij in de schemerige schacht- 
holte de geuren van de keuken; gebraden vlees en 
spruitjes, eeuwige spruitjes, en zeer sterk de 
lucht van het huis, waar nooit veel daglicht 
kwam; de onzekerheid na het signaal van de bel 
had nu plaats gemaakt voor afwachten: Wat 
wilde Jaap hem zeggen op dit ongewone uur? 
Liep ook zijn groep gevaar? 
Toen hij in de gang kwam, draaide de blauwe 
regenjas zich om. Het was  nee, het was Jaap 
niet! Stomme Paula! O, die vrouwen! Hij kon 
niet meer terug  Het gezicht was niet duide- 
lijk te zien in de schemer van het daglicht, dat 
door het gelig glas van 't loodraam zeefde. Hij 
liep op de onbekende toe, half nieuwsgierig, zijn 
onzekerheid terugduwend achter een hautain 
masker —: „U wenst?" 
Hij stond nu tegenover de bezoeker, nam hem 
op, zag een paar lichte ogen, Germaans, blond, 
mager — nee, totaal onbekend — K.L.M.-speldje 
op de regenjas — je keek alleen nog maar naar 
speldjes tegenwoordig. Toen zei de man gedempt 
fluisterend: 
„Is u meneer Van Dijk?" Zijn stem klonk ner- 
veus en plotseling rook Van Dijk dat het „mis" 
was, slechts één ogenblik, toen was het voorbij. 
Kortaf: „Ja. En ?" 
„Ze hebben vannacht uw vrienden gearresteerd." 
God! nee, niet op in gaan! Ondanks zijn inspan- 
ning om gewoon te antwoorden klonk zijn stem 
iets onzeker; „Zo  zijn de heren weer dronken 
geweest! ?" 
Hij speelde nu student Van Dijk, Leidse Universi- 
teit, vijfde jaars Rechten. Zijn stem won nog aan 
koel zakelijk niet-geïnteresseerd zijn. „Nee, de 
Duitsers  U weet wel  voor dat geval " 
Terwijl de iets hese stem in de geel-bruine sche- 
merige gangruimte nog doorpraatte, hamerde de 
gedachten op Van Dijk los: „Wat is er? Wat wil 
hij ? Is hij fout ? SD — SD — En als hij niet 
fout is " 
Bijna vijandig; „Wie is u?" 
Onzeker: „Iemand die het goed met u meent." 
,;Ik weet niet waarover u spreekt," hij moest nu 
moeite doen om te praten, „ik heb niets met u te 
maken, wel?" — Wat wil hij? Wat wil hij? — 
„Als dit een poging tot chantage is  Daar 
is de deur!" 
De blauwe regenjas haalde zijn schouders op, 
wilde nog wat zeggen, stak toen zijn hand uit. 
Van Dijk negeerde de hem toegestoken hand. Was 
het afgelopen? Nu wist hij nog niets. Terwijl 
hij zich omdraaide — even wilde hij de regen- 
jas terugroepen — hoorde hij het opengaan van 
de deur en de geluiden van de straat, die de 
gang inrolden: een handkar ratelde voorbij, auto, 
pratende mensen, alles plotseling luid en fris 
in de duffe schemer van de gang. Toen — onbe- 
wust wachtend op het moment, dat de deur 
weer dicht zou slaan — hoorde hij in zijn rug 
„Hande hoch!" 
Zijn adem stokte en in de stilte — vluchten! — 
sprong de paniek hem in de rug — één ondeel- 
baar ogenblik was het schokkend stil, hoewel 
alle straatgeluiden nog steeds hard en vreemd 
in de gang heersten — de paniek rende langs 
zijn rug omlaag, weer omhoog: hij transpireer- 
de plotseling met zweet, koud prikkend in zijn 
rug. Vluchten ? 
Het was uit. 
Verloren. — Van Dijk je bent  
Zich omdraaiend, zag hij een dikke, zwaarge- 
bouwde man, burger in overjas, revolver in de 
hand. Hij had het moeten weten  Zo stonk 
je er in; mogelijkheid, waar je rekening mee 
moest houden; beleefde je van te voren reeds 
tientallen malen, bij elk bericht dat je uitzond, 
bij elke conferentie met de Engelse agenten  
het bedreigde je bij elke stap, die je deed, je  
„Sie sind Van Dijk, nicht wahr?" 
Achter de dikke burger, grijze hoed diep in 
de ogen, zodat hij alleen de weke onderkaak 
slechts duidelijk zag, ontdekte Van Dijk nu 
plotseling de blauwe regenjas. Van Dijk keek 
één vluchtig ogenblik naar diens gezicht, hij 
herkende het nauwelijks, maar het leek nu spot- 
tend triomfantelijk. Hij sloot met moeite alle 
luiken dicht en werd een koud mechanische 
robotmens — niet bang zijn — maar Inwendig 
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Wilt ge gratis en zonder inspanning een wereldreis maken 7 
Draai aan de knop van Vw radio en ge zjjt op elk gewenst 
ogenblik van de dag in het land, waarnaar Uw belangstel- 
ling uitgaat. 
Mits.... men tenminste een radio bezit. 
Wilt ge in Uw vacantie van Uw eigen land genieten? 
Stap op Uw fiets en ge vindt de weg naar de mooiste plek- 
jes in ons vaderland. 
Indien.... men tenminste in het gelukkig bezit van een 
fiets is. 
Is Uw radio door de Duitsers in beslag genomen? 
Hebben de moffen Uw rijwiel gevorderd? 
Geen bezwaar! Ge kunt er zo een terug verdienen. 
Onze Nieuwjaarsprijsvraag biedt de mogelijkheid om in 
het bezit te komen van deze en vele andere goede en nut- 
tige prijzen. 
Alle lezers van ons blad kunnen aan deze prijsvraag deel- 
nemen. Zeer vele lezers hebben reeds één of meerdere op- 
lossingen ingezonden, doch het aantal inzendingen kan 
nog worden vergroot. 
De gelegenheid tot deelneming staat nog tot eind Januari 
open. Tot dat tijdstip behoudt ge een kans op eèn der vele 
kostbare prijzen. 
Niemand blijve achter!! 

1 

brokkelde plotseling alles af; al zijn moed — 
moed ? haha — stortte ineen tot een trillend 
warme angstmassa. 
Hij was plotseling gevuld met angst, hij was 
niets dan angst en zijn razend kloppend hart 
bonkte tot stikkens toe in zijn droog-geraspte 
keel. 
„Ja," wurgde zijn stem — gewoon doen! Ze we- 
ten niets! Bluf. Moffenbluf. 
„Sie sollen mitkommen." 
Zijn knieën trilden nu zo erg, dat hij bang was, 
dat de Mof het merken zou. Mitkommen  Hij 
rook opnieuw het huis, de schemer van de gang, 
waarin nog steeds het heldere lichtvlak van de 
straat stond gesneden; iedereen zag dit; men 
moest de deur dichtdoen. Nee, waarom? Vluch- 
ten ? Onmogelijk —- gang te smal. Trap op ? 
Voor de trap had hij al een blauwe boon  
blauwe boon en spruitjes  Door de keuken? 
Paula  kreng! Stomme meid! Krantenjon- 
gen, ja  ach, die vrouwen  
Ondertussen kwam de regenjas dichterbij; 
schoft! provocateur! Het K.L.M.-speldje heeft 
twee zilveren vleugeltjes met zwarte lijntjes 
voor de veren en de letters. Hij voelde de tas- 
tende handen over zijn zakken gaan. God, wan- 
neer ze boven huiszoekingen gingen doen! De 
zender niet maar de zendrapporten! — De re- 
genjas voelde nu, hoe zenuwachtig hij trilde. 
Wat wisten ze. Jaja  als je iemands hand 
weigerde; was een belediging, grove belediging; 
het is een grove belediging om iemands hand 
te weigeren. 
„Nun die Zimmer!", zei de stem achter de revol- 
ver. Derde la rechts  Nee, bij de Ortskom- 
mandant, waar de zender stond zouden ze wel 
niet zoeken. Derde la rechts onder de bodem- 
plank  zendrapporten, copieën van de laatste 
twee. Opnieuw zag hij zich tegenover de inspec- 
•teur van politie nog geen twee weken geleden; 
de hele scène, die hij daar had opgevoerd in 
aanwezigheid van de twee agenten, die fout 
waren, leek hem nu kinderlijk. Toen het met 
Van Hapert mis was en men ook zijn naam 
noemde, had hij met de inspecteur, die ook in 
zijn groep zat, een onderhoud geënsceneerd, 
waarin hij zich zogenaamd bij de politie kwam 
beklagen, dat men hem allerlei gevaarlijke ille- 
gale papieren over de post stuurde: hij wilde 
hier niets mee te maken hebben, had hij gezegd; 
tot nu toe had hij ze steeds in de kachel ge- 
gooid, maar wanneer het weer gebeurde, zou 
hij ze naar het politiebureau brengen  De 
politieagenten hadden toegekeken, verbaasd en 
onzeker en hij had grote verwachtingen gehad, 
dat zijn list gelukt zou zijn, zodat hij voor de 
toekomst gedekt was, zelfs indien de Moffen hem 
arresteerden. Kinderlijk  Amateurwerk  

Hij ging met knikkende knieën de trap op, zag 
de lichtstreep langs de keukendeur smaller wor- 
den en daarna verdwijnen; ze hadden 't daar 
ook gezien  deed er niets meer toe. Alles 
was verloren. Hij dacht plotseling, hoe hij had 
moeten protesteren  Nu was het te laat, 
voor alles. —» Hij was verlamd van angst. 

Hij stond tegen de muur en wachtte. Zë hadden 
alles gevonden. Ergens in hem bonsde een trei- 
terende stem; „Je gaat kapot — hulp aan de 
vijand — spion-spion-spion." 
Maar dit steeds aanwezige vretende dreinen 
werd telkens overspoeld door andere onzeker- 
heden. De dikke Mof had niets geantwoord, toen 
hij hem vroeg waarom hij gearresteerd werd. 
Alleen had hij triomfantelijk „aha" geroepen 
toen hij de losse bodemplank ontdekte; deze 
vreemden, die alles betastten, onbeschaamd; 
zijn brieven bekeken, in zijn kast snuffelden en 
niets was veilig voor hun onbeschaamde nieuws- 

gierigheid. 
De radio had boven gespeeld — waarom ook 
niet — en Van Dijk had plotseling tegen een 
zwakte moeten vechten: dat één uur, nee, een 
kwartier geleden alles nog zo anders was, niet 
verloren, niet hopeloos, dat hij zich toen nog 
veilig waande. Hij zocht onmiddellijk tegen deze 
gedachten; het was slechts zwakheid, om nu 
nog achterom te willen zien, te willen terug- 
leven. Dit was onmogelijk en het zou slechts 
uitmonden in een tranerig zelfbeklag, dat geen 
enkel nut had. 
„In Scheveningen können Sie uns alles erzahlen, 
mein Lieber. Blosz nicht ungeduldig werden..." 
Nu stond hij in de gevangenis in Scheveningen 
tegen de muur en wachtte. Alles was achter 
hem weggebroken; hij was volkomen op zich- 
zelf teruggeworpen, niet langer beschermd door 
de verborgenheid, die hun groep omgeven had: 
het kwam nu alleen op zijn eigen persoonlijkheid 

Hij was zeer eenzaam. 
Hij voelde zich zeer onzeker. 
En telkens wanneer er laarzen de gang af- 
kwamen, vrat de angst een hap weg van zijn 
nauwelijks hersteld zelfvertrouwen. Wat wist 
men? Wat wist men? Ze hadden de papieren 
gevonden, maar daarvoor zou hij hetzelfde ver- 
haal opdissen als bij de politie. Was er iets ver- 
raden? Ze hadden het geld gevonden. Twaalf- 
duizend gulden voor de organisatie. Wie liep er 
met twaalfduizend gulden op zak! Had hij van 
die erfenis. Alles ontkennen! Van Hapert had 
hij nooit ontmoet. Maar als Van Hapert eens 
gekletst had? Beter zich helemaal op de vlakte 
houden, alle mogelijkheden openlaten. Hen uit- 
horen. Kinderlijk  Je gaat kapot spion — 
hulp aan de vijand — spion-spion. 
Zo nu en dan riep men een naam. Bars en 
kortaf. Verderweg stonden er nog meer, maar 
het was niet mogelijk met hen te praten. Er- 
gens was schreeuwen; misschien werd hij ge- 
marteld. De behoefte om met iemand te praten, 
steun te zoeken in een gesprek, te vragen naar 
ervaringen van anderen, werd overmachtig in - 
hem. 
Vèraf in de gang was schreeuwen. Gedempt, 
niet eens afschuwelijk, maar toch duidelijk hoor- 
baar. Hij staarde naar de muur en zijn ogen 
zochten hulpeloos steun in het ruwe grauwe vlak. 
Hij probeerde aan de muur te denken, alleen aan 
de muur; zoals je vroeger op school op je knieën 
moest zitten in de hoek en met iets spottends 
in je houding je hoofd in de nek gooide en boven 
je naar de muur keek en naar het plafond, waar 
de ragebol nooit kwam en er was een spin, maar 
toen hij een keer urenlang — een hele voormid- 
dag — op z'n knieën had gezeten, had dit zich 
bewust amuseren met die spin hem plotseling in 
de steek gelaten, zodat hij eigenlijk het liefst 
had willen huilen. Op zulke momenten won zijn ' 
koppigheid het echter steeds en niemand had iets 
gemerkt. (Wordt vervolgd). 
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In 1947 stonden in deze kolom artikelen 
onder verantwoordelijkheid van de Stich- 
ting 1940—'45 en van de redactie. 
Nu de Stichting 1940—'45 een eigen mede- 
delingenblad gaat uitgeven, acht de redactie 
de tijd gekomen om de verantwoordelijk- 
heid voor deze kolom weer alleen te dragen. 
De Stichting heeft nu immers een eigen 
spreekbuis en het is van groot gewicht om 
onafhankelijke kritiek op het Stichtingswerk 
te kunnen plaatsen, 

REDACTIE. 

KJ. ieKoniip bezoekt contactavomi van de Stichting 
Nel Oosthöut, speelt „De Krijtkring". 

  

Op 31 October j.1. organiseerde de Amsterdamse Stich- 
ting de eerste contactavond in de grote zaal van 
Bellevue. Deze avond die tot cjoel had het contact 

tussen de verzorgers en verzorgden onderling te verstevigen, 
slaagde zo goed, dat het bestuur op Maandag 22 December 
j.1, een tweede belegde, die de vorige zo mogelijk nog heeft 
overtroffen. Was het deze maal niet mogelijk in de pauze 
de nodige „bewegingsvrijheid" te verlenen — vanwege de 
grote belangstelling had men gebruik moeten maken van het 
gebouw der Vrije Gemeente — daartegenover stond, dat de 
Koninklijke belangstelling voor deze avond een warm ge- 
voel gaf van niet vergeten te worden. 
Het geheim van dit hoge bezoek was echter slechts aan een 
paar ingewijden bekend en het zal voor velen een ware 
verrassing geweest zijn, toen het orgel plotseling het Wil- 
helmus inzette en de Landsmoeder in gezelschap van bur- 
gemeester d'Ailly de zaal betrad. Vermakelijk was de ont- 
vangst aan het gebouw geweest. Na de ontvangst door de 
voorzitter en de directeur van de Amsterdamse Stichting 
werd door twee meisjes een bouquetje viooltjes aangeboden. 
Even tevoren had een stuivertje moeten beslissen wie van 
deze twee het woord zou voeren. Kruis of munt! Op het 
critieke ogenblik werd dit stuivertje wisselen nog even voort- 
gezet, want eerst zeiden beiden niets en dan trachtten zij het 
samen te doen  
In zijn openingswoord spreekt de voorzitter namens alle 
aanwezigen zijn dank uit voor de Koninklijke belangstelling, 
waarna hij zich richt tot de burgemeester en de verdere ge- 
nodigden. Tot zijn spijt moet hij alle aanwezigen verzoeken in 
de pauze hun plaatsen niet te verlaten. Was dit op de vorige 
avond in Bellevue wel mogelijk, hier is er helaas geen ge- 
legenheid voor. Helaas, want wat kan beter dienen tot ver- 
steviging van de onderlinge band dan het persoonlijk ge- 
sprek en een ongedwongen samenzijn. Als men de Koningin 
in de pauze verzoekt de koffie te gebruiken in de ontvangst- 
kamer, wordt de geachte voorzitter even Koninklijk op zijn 
vingers getikt met een verwijzing naar zijn eigen verzoek, 
de plaatsen niet te verlaten! 
Voor en na de pauze speelt Nel Oosthout, en die enkele fi- 
guur op het kleine podium met als enige achtergrond een 
donker gordijn, weet de toehoorders zo te boeien, dat het 
stil wordt in de zaal. In de bewegingen van haar handen en 
onder de klankbuigingen van haar stem verrijzen voor ons 
de personen uit het Chinees zedenspel ,,De Krijtkring". Hulde 
aan een bestuur, dat haar gasten onthaalt op een avond van 
zulk een verfijnd kunstgenot. 
Men zegt wel eens: Het beste is niet goed genoeg, en zeker 
geldt dit devies voor de Stichting ten opzichte van hen, 
dié zij verzorgt. 
,,U hoort ze luisteren", fluistert de Koningin haar buurman 
toe. Inderdaad, het fascinerend gebarenspel en de meester- 
lijke stembeheersing stellen ons dit spel van gerechtigheid 
zo duidelijk voor ogen, dat allen zich opgenomen voelen door 
de spanning, die in de zaal hangt en die zich na afloop ont- 
laadt in een ware en welverdiende ovatie. Doof twee ver- 
zorgden worden de kunstenares bloemen aangeboden. 
Als de avond voorbij is en het gebouw leegstroomt, onder- 
houdt de Koningin zich nog even met enkele verzorgers, die 
Haar vertellen van het werk in de gezinnen, dikwijls in de 
bezetting reeds begonnen. De Koningin merkt dan op, begre- 
pen te hebben, dat uit de praktijk van hef LO- en NSF-werk 
in de bezettingstijd, een zeer bijzondere wijze van verzor- 
ging en van contact met de verzorgden, in het sociale werk 
in Nederland is ontstaan. 
Als de Koningin zich tussen de wachtenden door naar bui- 
ten begeeft, blijft Zij telkens even ïtaan om iets tegen de 
omstanders te zeggen: „Heeft U ook zo genoten vanavond?" 
,,Ik ben blij met U allen kennis gemaakt te hebben". 
Het moet de organisatoren van deze avond een gevoel van 
grote voldoening gegeven hebben, toen zij een Koninklijk 
compliment konden incasseren voor het buitengewone wel- 
slagen van de avond. Een welverdiend compliment naar onze 
mening, dat naar wij hopen een stimulans zal zijn om het 
niet bij twee contactavonden te laten. Heeft vroeger niet 
iemand eens in deze Stichtingsrubriek .geschreven, dat er da- 
gen zijn, waarnaar de herinnering blijft reiken als bloemen 
naar de zon? Dit was er één vanl KEES. 

    



DE PAKKETTENCOMMISSIE 

Zeer geachte redactie. 

Met belangstelling heb ik Uw artikel gelezen in 
„De Zwerver" van 12 December, getiteld: „Bleef 
het Verzet in gebreke". Als lid van de Pakketten- 
commissie ben ik het met de door U gegeven voor- 
stelling van zaken niet eens. 
Het door U geciteerde gedeelte van ons rapport slaaf 
duidelijk op de politieke gevangenen in de Duitse 
concentratiekampen. Wanneer U verder in ons rap- 
port leest zal het U duidelijk zijn, dat wij voor het- 
geen in Nederland geschiedde voor de politieke ge- 
vangenen in Nederlandse concentratiekampen en ge- 
vangenissen niets anders dan lof en bewondering 
hebben. Vrijwel alle argumenten die U aanhaalt om te 
bewijzen, dat de illegaliteit toch wel om de politieke 
gevangenen gedacht heeft, hebben betrekking op de 
verzorging van de in Nederland verblijvende gevan- 
genen te Vught, A'foort, Scheveningen en elders. 
Het is aan de commissie bekend, dat de illegaliteit 
al het mogelijke gedaan heeft om deze acties te dra- 
gen en te steunen. Meer dan enkele pogingen om het- 
zelfde te doen voor de over de grens weggevoerde 
vrienden hebben wij echter niet kunnen ontdekken 
en ook U noemt in Uw artikel geen nieuwe feiten 
en gegevens. Naar mijn overtuiging heeft de illegali- 
teit niet alles in het werk gesteld wat mogelijk geweest 
zou zijn, om de vrienden in Duitsland van de zo nood- 
zakelijke levensmiddelen-pakketten te voorzien. 
Vóór September 1944 bleef dit werk beperkt tot 
enkel min of meer geslaagde pogingen. Na Septem- 
ber 1944 is aan de commissie, na ernstig onderzoek, 
van een georganiseerde hulpverlening niets gebleken. 
Wat heeft men gedaan in het vrije Zuiden en het 
bezette Westen, om de Regering te bewegen alle 
hulp te verlenen die mogelijk was? Heeft de illegali- 
teit zich ervan overtuigd of op afdoende wijze ge- 
zorgd was voor een goede repatriëring? 
Het is bitter te moeten zeggen, maar m.i. volkomen 
waar, dat ook de illegaliteit in gebreke gebleven is, 
al gelden voor het Verzet verzachtende en veront- 
schuldigende omstandigheden, die andere groepen 
en instanties niet kunnen aanvoeren. Het weinige wat 
geschiedde en dat ook in het rapport vermeld is, ont- 
last de illegaliteit niet. Ook in het Rode Kruis, zoals 
het tijdens de bezetting in Den Haag werkte, wa- 
ren voortreffelijke illegale werkers en werksters, die 
ondanks de tegenwerking van het oude Dagelijkse 
Bestuur veel goed verricht hebben. Dit ontlast ech- 
ter het Rode Kruis als geheel niet. 
Zo is het ook met de illegaliteit. Wat enkele groe- 
pen en personen gedaan hebben voor de vrienden 
over de grens zinkt in het niet, als we zien wat b.v. 
de Noorse illegaliteit voor haar gevangen vrienden 
in Duitsland gedaan heeft. 
Lange tijd hebben in de Ned. Reg, te Londen, twee 
oud-illegale werkers zitting gehad. Ook zij hebben niet 
gedaan wat wij van hen hadden mogen verwachten. 
Ik betreur het, dat U door een minder juiste voor- 
stelling van zaken en een onvolledig citaat getracht 
heeft, het rapport van de Pakkettencommissie in Uw 
blad aan te vallen. 

A. ]. TEUNISSEN. 

COMMENTAAR: 

Gaarne heeft de redactie plaatsruimte afgestaan aan 
een van de leden der pakkettencommissie voor een 
weerwoord op ons protest tegen de conclusie van de 
commissie t.o.v. de houding van het verzet tegen- 
over de politieke gevangenen. 
De heer Teunissen betreurt de minder juiste voor- 
stelling van zaken en het onvolledig citeren, waarop 
ik mij baseerde. 
Dat laatste is belangrijk, want het onvolledig citeren 
is een gewichtige bron van misverstanden en con- 
flicten in onze dagen. 
Is dit verwijt terecht? Dan zal men zich toch de 
vraag moeten stellen, waartoe ik citeerde. 
Welnu, ik citeerde (en protesteerde in verband daar- 
mee), omdat de commissie van oordeel- was, dat de 
verzetsbeweging een wonderlijke mentaliteit had. 
Daar draaide alles om. En indien ik nu schadelijk 
had willen citeren, zou ik het bij die opmerking ge- 
laten hebben. Ik heb intussen het gehele citaat over- 
genomen, zodat duidelijk kon worden, dat de com- 
missie doelde op de politieke gevangenen in Duits- 
land, terwijl ik aan het slot de opmerking opnam, 
dat de comm. het verzet daarvan geen verwijt maak- 
te. omdat de illegaliteit al genoeg aan het hoofd had. 
Mij dunkt, In het citeren gaf ik de commissie het 
volle pond. 
Maar dan houd ik de comm. ook aan haar woorden. 
Hoe nu: een wonderlijke mentaliteit en dan toch geen 
verwijt? De gevangen vrienden'in Duitsl. vergeten als 
mensen, die toch verloren waren en dan toch een ex- 
cuus, dat de illegaliteit al zoveel aan het hoofd had? 
Zie, dat klopt naar mijn gevoelen niet. Of, de illega- 
liteit had een wonderlijke mentaliteit t.a.v. zijn ge- 
vangen vrienden in Duitsland, maar dan gold dat 
ook de gevangen vrienden in Nederland, of de ille- 
galiteit is dit verwijt niet te maken, want zij had al 
zoveel aan het hoofd, want er waren redenen, 
waarom zij de politieke gevangenen in Nederland 
wel hielp en die in Duitsland niet of practisch niet. 
De commissie kan kiezen, maar zij moet niet met de 
ene hand geven, wat ze met de andere terugneemt. 

En om aan te tonen, dat de illegaliteit niet van die 
wonderlijke mentaliteit was, dus ook niet t.a.v. de 
gevangenen in Duitsland, toonde ik met willekeu- 
rig gegrepen voorbeelden aan, dat het verzet op 
allerlei gebied deed wat het kon om de gevangenen 
te helpen. Zeker, in hoofdzaak voor de Nederlandse 
kampen, maar ik gaf ook voorbeelden van hulp voor 
Duitse kampen en Ad demonstreerde dat in een 
ander artikel met de actie van Ede uit. 
Ten overvloede thans nog een voorbeeld: 

Mijne Heren, 

Het artikel „Bleef het Verzet in gebreke?" in „De 
Zwerver' (No. 50) bracht ons er toe het volgende 
te schrijven over de verzorging van politieke gevan- 
genen te Zwolle. 
Van eind Oef. '44 af ontvingen de gevangenen in 
het H.v.B. dagelijks brood, één of meerdere malen per 
week belegd, en één maal of vaker per week soep. 
Ook de pol. gev. die per trein via Zwolle n. Duitsland 
werden vervoerd, werd in de trein voedsel gegeven. 
Dit werk gebeurde in naam en met medewerking van 
hef Rode Kruis. De stimulans hiertoe, en het orga- 
niseren hiervan ging uit van een LO-man, die zich 
geheel aan dit werk gaf. Ook werd dit werk door de 
LO-bonnen mogelijk gemaakt. 

W. WIERINGA. 
Wat ik de commissie verwijt, is, dat zij een conclusie 
t.a.v. het verzet trekt, gebaseerd op ervaringen uit 
Duitsland, zonder deze conclusie te corrigeren met 
de ervaring, dat de illegaliteit al 't mogelijke deed 
om de gevangenen in Nederland te helpen. Want dit 
laatste had de commissie tot het inzicht moeten bren- 
gen, dat de hulp in Duitsland door andere redenen 
uitbleef, dan de door haar genoemde. 
Overigens gaat mijn bezwaar tegen het reeds gede- 
monstreerde feit, dat de commissie zichzelf in het door 
mij gegeven citaat tegenspreekt. 
Het argument, dat de Noorse illegaliteit zoveel meer 
deed voor de gevangenen in Duitsland, is niet steek- 
houdend, omdat niet duidelijk gemaakt wordt hoe die 
illegaliteit daartoe in staat was. 
Vermoedelijk door de hulp van een beter Rode Kruis 
dan ons ter beschikking stond. Dat zegt alles, want 
de moeilijkheid van de verzetsbeweging in Neder- 
land was, dat er geen legale middelen waren om 
iets te doen, zodat geen in 't groot georganiseerde 
hulp mogelijk was en men zich moest beperken tot 

particulier initiatief, tot improviseren door kleinere 
groepen. En dat is wijd \ verspreid geschied. Niet 
na September 1944. 't Verwijt van de heer T. op 
dit punt bewijst, dat hij in die tijd niet in Neder- 
land vertoefde, maar zich in een kamp in Duitsland 
ergerde aan ons. Maar terecht was dat niet. Er wa- 
ren geen middelen om iets te doen en ook toen had 
iedere verzetsman 48 uur elke dag nodig om 't 
allernodigste te doen. 
En toch  werd er nog wel iets gedaan. 
In April 1945, dus vóórdat het Noorden geheel be- 
vrijd was, stelde de illegaliteit in 's-Hertogenbosch en 
Nijmegen zich in verbinding met officiële Neder- 
landse instanties om met de legers mee Duitsland 
in te trekken voor de repatriëring van gevangenen. 
Dat mocht geen baat geven. Dan maar illegaal. Er 
werden papieren vervalst en er trok een colonne 
bussen vanwege het verzet Duitsland in. Drie ge- 
slaagde tochten werden er aldus ondernomen en hoe- 
wel het aantal gerepatrieerden op het geheel gerekend 
niet groot was, er werd gedaan wat mogelijk was. 
De laatste maal ontdekte het M.G. de vervalsing der 
papieren en toen was het uit, want men was weer le- 
gaal, politieke gevangenen ten spijt. 

m 
Genoeg hierover. Uit hoofde van de activiteit van de 
verzetsbeweging t.b.v. de politieke gevangenen, blijf 
ik bij mijn protest tegen de opvatting, dat zij op dit 
punt een wonderlijke mentaliteit had, ook als men 
zou aanvoeren, wat ik in zijn algemeenheid wil toe- 
geven en toegegeven heb, dat er meer gedaan had 
kunnen worden. 
Onzerzijds begraven we overigens gaarne de strijd- 
bijl in deze zaak, want het is heel wat belangrijker, 
dat het N.R.K. in oorlogstijd en de heer Ferwerda, 
ieder op hun beurt, ernstige protesten laten horen 
tegen de verwijten van de commissie. Daar is het 
front, mijne heren van de commissie, Uw front en 
ons front. 
Ik herinner me iets van een Pinksterweekend, dat 
noodzakelijk in Londen genoten moest worden, terwijl 
onze jongens in het Zuiden in onderhandeling met de 
heren waren om zo spoedig mogelijk naar Duitsland 
te vertrekken, waar intussen Nederlanders stierven 
van ellende. 
Ik herinner me ook vele G.A.C. vergaderingen over 
het ontstellend luchtledige van de repatriëringsactivi- 
teit der ambtenaren met Ferwerda aan het hoofd, 
zodat de G.A.C. zelf de hand aan de ploeg sloeg. 
Kalm aan mijnheer Ferwerda, kalm aan heren van 
het N.R.K., U begeeft zich op glad ijs en daar kun 
je lelijk op vallen. 

H. v. R. 

é 

MIJNE HEREN, 
Naar aanleiding van de sterrit, welke Zondag 16 No- 
vember j.1. door de K.N.M.V. ten behoeve van de 
Nationale Monumenten Commissie werd georgani- 
seerd, moge ik het volgende onder Uw aandacht 
brengen. 
Afgezien van het feit, dat bepaalde bevolkingsgroepen 
uit godsdienstige overwegingen zich gekwetst kun- 
nen voelen, is er nog een ander motief tegen het 
houden van een dergelijke rit in te brengen. Een Ere- 
begraafplaats, zoals in de gemeente Bloeraendaal 
aanwezig, mag nooit een middelpunt van vermaak 
zijn. Wat dunkt U van het idee. dat op het terrein 
van de begraafplaats 3600 motoren zouden knetteren 
met vrolijk lachende berijders. 
Gelukkig heeft de vereniging van oud-illegale wer- 
kers Bloemendaal bijtijds ingegrepen en is het ont- 
erende plan, op de begraafplaats een contrólepunt te 
vestigen, nog voorkomen. Met medewerking van de 
plaatselijke afdeling der K.N.M.V. werd de con- 
trolepost ruim V/i K.M. voor de begraafplaats in- 
gericht. 
Maar op welke wijze is het elders in het land ge- 
gaan? 
Welke stappen kunnen ondernomen worden, opdat 
voortaan voorkomen wordt, dat dergelijke Monu- 
menten op een dusdanige wijze kunnen worden be- 
zocht? 
Als vereniging verzoeken wij U. zo mogelijk in Uw 
blad, hieraan enige aandacht te besteden. 
Over het financiële resultaat van deze tocht zal ik 
maai* niet veel schrijven. Als 3600 motorrijders niet 
meer bijeen kunnen brengen dan f 1800.—, terwijl het 
inschrijfgeld f 6.— p.p. bedroeg, dan is dit een be- 
wijs met welk een „koud" hart de deelnemers aan 
deze tocht hebben deelgenomen. 
U zult met mij eens zijn. dat al het mogelijke gedaan 
moet worden om dergelijke dingen te voorkomen. 
Hoogachtend, A. J. DE WAAL MALEFIJT, 
wad. Secretaris van de Verenigiag oud-lliegale werkers Bloeraendaal 

Aan; de oud-leden der KP in de Prov. Gron. 

We hebben onlangs een vergadering gehad 
van de oud-KP-leden in Groningen. Het 
was gezellig al die oude en vertrouwde 
gezichten eens weer te zien. 
Jij was er toch ook? Wat zeg je? Had je 
geen tijd? Maar kerel, maak er dan tijd 
voor en kom de volgende keer óók. 
En, wat hoor ik daar? Had jij er geen zin 
in omdat het toch allemaal niets geeft; 
al dat vergaderen en al dat gezwam. 
Je hebt gelijk man, als het anders niets 
was dan wat geklets onder elkaar. 
Maar er is wel iets anders; er is genoeg 
zelfs om nog eens weer bij elkaar te ko- 
men. Ook jij hebt dingen waar je 
mee zit. Waar je misschien mee tobt. 
Maar blijf er dan niet alleen mee lopen. 
Kom op onze vergaderingen. Spuw daar 
je gal maar eens uit. Maak het maar zo 
erg, dat de deuren en ramen dicht moeten. 
Dat is beter voor jou en voor ons allemaal, 
dan wanneer je er mee blijft rondlopen. 
Wat óók belangrijk is; Je bent eens een 
middag „onder ons". De gegroeide band 
van de bezettingstijd voel je dan weer ver- 
stevigd. Je hoort een woord; je ziet weer 
een kans; je wisselt van gedachten; be- 
paalde na-oorlogse verschijnselen worden 
onder de loupe genomen; je gezichtsveld 
verruimt. Wat meer zegt: die klap op je 
schouder, die aangeboden sigaret, die 
handdruk. 
Kerèl, sluit jezelf niet op. Ontworstel je 
aan de greep van teleurstelling en ver- 
bittering. Vijf jaar onderdrukking kregen 
jou niet klein en ga je nu, 2i/£ jaar na de 
bevrijding, toch nog de vlag strijken? 
Beste vriend, laten we elkaar beloven, met 
het gezicht gewend naar onze doden- 
akkers, dat dit nooit, nee nooit gebeurt. 
Laten we doorzetten. In ons werk, in onze 
studie, in alles. Dan zal er eens van je werk 
en je doorzetten en van je ideaal gezegd 
worden: „Het is goed geweest." 

HENK HAAN. 



Vóór ons hgt een boek. Bescheiden, eenvou- 
dig. Op de effen grijze omslag staat met 
witte letters een naam; Dominee D. A. van 

den Bosch') Meer niet, geen naam van een schrij- 
ver of schrijfster, geen uitgever, niets dan alleen 
die naam. Wij slaan het boek open en wij lezen in 
rustige, simpele bewoordingen de levensloop van 
een man, die, voortgekomen uit een eeuwenoud 
boerengeslacht, zich losmaakte van de traditie. 
Geen boer, maar iets anders wilde hij worden! 
Reeds toen hij nog zeer jong was en niet in staat 
de eigen gedachten en wensen te formuleren, leef- 
de dit in hem en het maakte hem min of meer een 
vreemde in het gezin  Hij wórdt wat anders. 
Zijn interesse voor alle dingen en zijn helder ver- 
stand zijn hem tot een grote hulp op de weg, die 
hij zal gaan. De weg van Dirk-Arie tot Dominee 
D. A. van den Bosch. Wat daartussen ligt, ver- 
telt ons zijn dochter in dit bock. De jaren komen 
en gaan langs de regelmaat der bladzijden. De 
letters rijgen zich tot woorden en de woorden tot 
zinnen. En deze zinnen spreken ons van grote en 
kleine gebeurtenissen en de gebeurtenissen vor- 
men tezamen een leven. Het leven van een man, 
die wat anders wilde. Die boer wilde worden, 
maar niet als zijn vaderen; ploegen wilde, maar 
met de ploeg van zijn woord de harten der men- 
sen wilde keren om er daarna het zaad van Chris- 
tus' Woord in uit te strooien. Geen boer op de 
Zuid-Hollandse klei, maar een arbeider op Gods 
grote akker  

Is het hierom, dat dit boek geschreven is? Moet 
iemand ons vertellen van de arbeid op die akker ? 
Moeten wij het leven van een bekend en bemind 
predikant leren kennen? Er zijn vele en voortref- 
felijke boeken over evcnzovele als voortreffelijke 
predikanten. Het is daarom niet! Het is, omdat een 
oorlog en een demonische terreur in de handen 
van God het middel waren om deze man terug 
te dringen op zijn eigen grond. Tientallen jaren 
mocht hij ploegen en zaaien op een akker, groot 
en zwaar, maar onbebouwd. Een akker, waardoor- 
heen hij het glanzende ploegijzer van zijn woord 
kon trekken. Recht en eerlijk waren de voren, die 
hij trok. De duizenden, die naar hem hebben ge- 
luisterd, weten, dat hij zijn werk niet half deed. 
Zij hebben de kracht van zijn woord aan hun 
harten gevoeld. ]a, recht en eerlijk waren de vo- 
ren, die hii door het leven van ontelbaren sneed, 
ze openbrekend, tot nieuw en vruchtbaar leven 
wekkend. Diep en scherp sneed hij, maar grondig 
en verlossend was de ploeg, die door de veelal 
verwaarloosde grond werd getrokken. En zij 
werd bestuurd door de waarachtige liefde van een 
trouw dienstknecht. 
Wijd en ver lag de akker, aan alle zijden schreeu- 
wend om bewerking  

* 
Mei 1940: Het vuur van Mars, steeds verder 
vretend, heeft ook Nederland aangetast. Het Feld- 
grau overstroomt de lage landen en brengt mét 
zich duistere, dreigende klanken als SS, SD en 
Grime Polizei. 
Begin November 1940 verschijnt een merkwaardig 
boek: „666 Het getal eens menschen ". Het is ge- 
schreven door Ds. van den Bosch. Een boekje, 
dat niets meer — maar ook niets minder — is dan 
een waarschuwing tegen het misbruiken van de 
Bijbel. Gretig hebben velen in deze tijd naar de 
Openbaringen gegrepen en met teksten en getallen 
gegoocheld. Fel gaat dit boek hier tegenin. Gods 
woord is geen gelegenheidsboek, dat in tijden van 
nood -door middel van rekenkundige foefjes ant- 
woord geeft op de vraag: „Wanneer komt het 
einde?" ' 

* 
Wijd en ver ligt de akker  
Maar de Grote Heerser over deze landerijen heeft 
beslist, dat Zijn dienstknecht in eigen grond zal 
gaan werken. 
11 December 1940 wordt hij door de Duitsers ge- 
arresteerd: „666" is een gevaarlijk boek zeggen 
zij en zij verzoeken hem even mee te gaan voor 
het verstrekken van enkele inlichtingen. 
11 December 1940 groet hij zijn vrouw. Voor het 
laatst, maar dat weet hij niet  
Dominee van den Bosch, bijna vijf en twintig ja- 
ren Hervormd predikant te 's-Gravenhage, onver- 
moeid werker, gegrepen door zijn arbeid, heeft na 
II December 1940 nog slechts twee sprongen no- 
dig om bij zijn God te komen: Oranjchotel— 
Kamp Amersfoort. 
Dertig jaren van zwaar, maar schoon en vrucht- 
baar werk op een immense akker. In twee jaren 
door God teruggedrongen op een klein gebied, 
maar gedwongen tot diep, heel diep ploegen. On- 
barmhartig en vlijmend scherp zal het ijzer door 
deze grond gaan  

IN MEMORIA 

S* 

Dominee D. A. van den Bosch z 

Geboren 23 October 1884 te Hazerswoude (Z.-H.) 

Overleden 20 Maart 1942 in het Polizeiliches 
Durchgangslager Amersfoort. 

Wij slaan het bock met de grijze omslag en de 
simpele witte letters open en wij lezen. Nu niet 
meer de levensgeschiedenis van een man, maar 
zijn brieven uit het Oranjehotel en het Kamp 
Amersfoort. En achter alles, wat wij lezen, hangt 
de echo van zijn stem, die vaak vertelde van 
vroeger, toen hij nog klein was en in zijn geboorte- 
dorp in de dorpssmidse stond te kijken. 
Witgloeiend moest het ijzer zijn, gebeukt moest 
het worden met de zware smidshamer en het 
schreeuwde: „Smid, ik heb zo'n pijn! Verlos me 
toch van het vuur, van de hamer, van de koel- 
bak". 
Uit het Oranjehotel, 8 Februari 1941: 
„Er is niets meer te hopen en te verwachten. O, 
„wat heb ik met God geworsteld, maar ik kan het 
„nog niet overgeven, dat ik hier nooit meer uit- 
„komen zal. Bidt jullie toch voor me, want ik 
„ben zo moe. Alle beloften uit de Bijbel staan zo 
„ver weg  Heb toch medelijden met mijn 
„angsten. 
„O God help me!!" 

Buiten de gevangenismuren werken velen om Do- 
minee van den Bosch zijn lichamelijke vrijheid te 
hergeven; binnen de muren van zijn cel vecht de 
mens Dirk Arie van den Bosch om zichzelf. te 
bevrijden. De kans op lichamelijke vrijheid wordt 
ste.eds kleiner, hij weet het: de geschiedenis van 
Ds Niemöller voltrekt zich aan hem, 20 Maart 
1941 heeft een der bewakers een stuk papier naar 
binnen gegooid; „Schutzhaftbefehl". „666" was 
maar een aanloopje, dit Schutzhaftbefehl geeft de 
ware reden. Ze zijn bang! Bang voor deze kunste- 
naar van het woord, bang voor de invloed, die hij 
op de massa heeft. Ze weten: dit is een man met 
efen rotsvaste overtuiging en het geloof van een 
Christen. Zulke mannen zijn gevaarlijk! Te meer 
als zij de gave van het woord bezitten. Bang zijn 
zij voor de gevolgen, die een enkel woord van 
deze man -met zijn „fanatisch dcutsch-feindlichen 
Einstellung" —- zoals het heet — zou kunnen heb- 
ben. Daarom; Schutzhaft, dat wil zeggen: gevan- 
genschap voor de duur van de oorlog, zonder zich 
aan een strafbaar feit te hebben schuldig ge- 
maakt. Dominee van den Bosch zal niet meer wor- 
den losgelate'n. Maar in cel 399 worstelt Dirk 
Arie van den Bosch om zijn geloof. 
Het vuur, d» hamer, de koelbak  
Het ijzer schreeuwt  

Blad na blad. brief na brief. Anecdotes uit het 
gevangenis- en kampleven. De omgang met an- 
dere gevangenen. De humor, die haar meest vol- 
maakte vorm vindt onder deze omstandigheden. 
Eens is er een gevangene, die enkele malen per 
dag zijn vol gemoed lucht door te roepen: „Ik 
weet er maar één woord voor", waarop de ge- 
hele vleugel antwoordt met een hartgrondig: 
„Bah!!" De beperkte, kleine wereld van een ge- 
vangene wordt ons in deze brieven volledig ge- 
tekend. Maar achter alles brandt de strijd, tot zij 
soms zo hevig wordt, dat zij zich ontlaadt in 
woorden, die van het papier opklinken als de 
schreeuw van een gemartelde. Lichamelijke^ pijni- 
gingen blijven hem gespaard, maar zijn hart ligt 
op Gods aambeeld, in Zijn vuur, onder Zijn hamer. 

* 
28 October 1941: God roept Ds van den Bosch 
naar zijn laatste gemeente; het concentratiekamp 
Amersfoort. De brieven spreken nu van de ver- 
anderingen, die het kampleven met zich mee- 
brengt. De bezoeken van zijn kinderen zfn u.1. 
ook afgelopen. Alle contact met de buitenwereld 
moet nu worden onderhouden door middel van 
het géschreven woord. Ds van den Bosch wordt 
opgenomen in de maalstroom van het kampleven. 
Hij is één van de vele duizenden, die als vee door 
de lange oprijlaan zijn gedreven. Eén van de vele 
grauwe, in lompen gehulde figuren, die hier wor- 
den gesard, geslagen, gemarteld en gedood. 
Wat blijft er over van het geloof in God, in een 
liefde van Jezus? Elke vorm van geestelijk leven 
wordt door de bewakers fanatiek bestreden. 
Naar alle zijden: ellende. Honderden en honder- 
den schimmen van mensen; velen van hen vervuld 
met alleen nog maar een doffe wanhoop. Mager 
zijn de gezichten, hun geest is uitgeblust. Met 
hun moede en zwakke lichamen wordt wreed ge- 
sold. En om deze poel van ellende: prikkeldraad, 
hoog en gevaarlijk. Daarbuiten de vrijheid, mét 
het eten het enige waarnaar het verlangen van 
deze mensen nog kan uitgaan. Er is geen verle- 
den meer, de toekomst is ver en onwezenlijk. 
December 1942 op een vodje papier: 

„ t Is nacht en donker. 
„Geen zilveren maan of stergcflonkcr 
„Verlicht de duisternis 
„Die in mij en rondom mij is. 
„ t Is of ik stik 
„Een mantel, lang en zwart en dik 
„Is m' om 't hoofd gewonden." 

Het vuur, de hamer en de koelbak  
Het ijzer schreeuwt  
Maar het doorstaat de proef, het wordt gehard 
en uit de brieven en verhalen zwelt als een steeds 
krachtiger wordende bazuinstoot, een machtige 
klank. Het geloof blijft behouden! 
Gevangenen vertellen: Dominee van den Bosch 
houdt kerkdiensten, geeft catechisatie; een Verbi 
Divini Minister, een dienaar des Goddelijken 
Woords tot in de klauwen van de Feldgraue 
dood. 
Tot God zijn dienstknecht tot de eeuwige rust 
laat ingaan. 
20 Maart 1942 des morgens om acht uur draagt 
Dominee Dirk Arie van den Bosch de Kruisba- 
nier tot in Gods handen. Dysenterie en een kaak- 
ontsteking hebben een einde aan zijn leven ge- 
maakt. Vier malen is een bloedtransfusie toege- 
past, doch zonder resultaat. 
Een van de laatste boodschappen, die hij door- 
geeft, luidt: Zeg de gemeente, dat alles goed is. 
Jezus, Uw verzoenend sterven blijft het rustpunt 
van mijn hart. 
Een gevangene schrijft later aan Mevrouw van 
den Bosch: „Mevrouw U zult het misschien gek 
vinden en ook niet geloven, maar ik verzeker U 
dat wij in het kamp die morgen meer verloren 
dan U." 

Voor ons ligt een boek. Bescheiden, eenvoudig. 
Op> de effen grijze omslag staat met witte letters 
een naam; Dominee D. A. van den Bosch. Meer 
niet, geen naam van een schrijfster of schrijver, 
geen uitgever, niets dan alleen die naam. En dat 
is goed. Want dit is geen boek over een man, 
geen verhaal van een held, geen geschiedenis van 
een dapper mens. Het is die man zelf, het is zijn 
geestelijk testament, meer nog, het is de tastbare 
werkelijkheid van een levend Christelijk geloof. 

KEES. 
'J „Dominee D. A. van den Bosch" door A. M. 
C. van Lijnden—van den Bosch. Uitg. H. Veen- 
man 6) Zonen, Wageningcn 1946. 



De laaisie zesiig.... 

We zijn er allen trots op, dat we gedurende 
de bezettingstijd ons aandeel mochten leveren 
in het wederstaan van de vijand. En daarom 
is niemand achtergebleven bij het aanschaf- 
ren van onze Voorloper, die onder de titel „Den 
Vijand Wederstaan" na de bevrijding is ver- 
schenen. 
Het gevolg is dat momenteel ook de tweede 
oplage geheel is uitverkocht. 
D .w.z.; Er zijn op ons bureau nog pl.m. 60 ex. 

En deze exemplaren zouden we willen gebrui- 
ken om andere, minstens even gevaarlijke vij- 
anden te wederstaan. 
Kent ge de vijand van de eenzaamheid? 
Zijt ge wel eens in contact geweest met de 
vijand der verveling? 
Verstaat ge het grote gevaar van geestelijke 
verslapping? 
Ook dat zijn vijanden in het leven, waartegen 
men soms een zware strijd moet ^voeren. 
Ge zult er in Uw eigen omgeving, in het ge- 
zin, waartoe ge behoort, niet zo veel gevaar 
voor lopen als ^>nze mannen in de tropen. Zij 
echter worden vrijwel dagelijks door deze vij- 
anden belaagd. 
Wij willen trachten met hen ook deze vijan- 
den te wederstaan. 
Daarvoor is ook nu weer ieders, aandeel nood- 
zakelijk en van grote waarde. 
„Frits de Zwerver" — ge weet, dat hij als 
veldprediker naar Indië vertrekt? — zou graag 
de laatste exemplaren van de Voorloper voor 
de militairen in Indië meenemen. 
Dit is een reuze idee.. Hier ligt inderdaad een 
mogelijkheid om daadwerkelijk iets voor onze 
mannen te doen en om het bewijs te leveren, 
dat we hen niet vergeten. 
Oom Frits heeft daarvoor echter geld nodig. 
Deze 60 exemplaren kosten hem een bedrag 
van ongeveer f 250.—. 
Dat geld is er gelukkig voor beschikbaar. 
Maar  't zit nog in de verkeerde handen. 
't Moet niet in Uw, maar in zijn portemonnaie 
zitten. 
Men zegt, dat onze mensen offervaardig zijn. 
Dat hebben zij in het verleden bewezen. 
Dat zij het nu ook in het heden bevestigén! 
Vele kleintjes maken één grote. 
En Oom Frits, èn onze jongens, én ook de 
redactie van „De Zwerver , zullen er U zeer 
dankbaar voor zijn. 
Stortingen onder het motto: „Voorloper voor 
Oom Frits", Girorekening 109588 t.n.v. LO- 
LKP-Stichting, Prins Hendrikkade 152, Am- 
sterdam (C.). DE REDACTIE. 

fVIE KA WIE KAN 
INLICHTINGEN VERSCHAFFEN? 

880 Piloot George W. Barnes, luitenant van de Amerikaanse Lucht- 
macht: 3 Maart 1944 met zijn jager van een vliegveld in Zuid- 
Engeland opgestegen met bestemming Berlijn; boven Nederland 
met Duitse jagers in gevecht geraakt, waarbij hij werd neerge- 
schoten; nadien nimmer iets van hem vernomen. 
Geboren in 1920, flink van postuur, 1.88 M. lang, blond golvend 
haar. 
Inlichtingen aan: S. Wagenmakers, Heelsumscweg 3, Wolfheze. 

!■»»- 

881 Johannes Wiersma, geboren te Rotterdam 
op 15-12-1918, afkomstig uit Almelo; is 
op 17-4-1945 in de bossen bij Schoonlo 
door de Duitsers doodgeschoten en is ge- 
vonden door de Politie uit Rolde. 
Personen die bovengenoemd persoon in 
verband met het verzetswerk gekend heb- 
ben, gelieven inlichtingen te geven aan de 
Stichting 1940—'45, Vondelstraat 11 E, 
District Amsterdam. 

882 Gerardus van Gerven (Greb); geboren 8 
Februari 1919 te Rosmalen; van beroep 
landbouwer; R.K.: 7 Juli 1944 gearres- 
teerd; opgesloten te 's-Hertogenbosch in 
Huis van Bewaring: 18 Juli 1944 overge- 
bracht naar Amersfoort, gevangenisnum- 
mer 3026; vermoedelijk begin October 1944 
naar Neuengamme vervoerd. Verder ont- 
breekt elk spoor. 
Inlichtingen aan; M. der Kinderen, Hoofd 
der School, Maliskamp, Rosmalen. 

■ 

883 Johan Jacob Ellerman. geb. 7-4-1901 te 
Rijsenburg, woonde te Breukelerveen, Hee- 
reweg 54 A; gearr. 27 Juli 1944 te zijnen 
huize. Achtereenvolgens gevangen geze- 
ten te Vught, Haren en Neuengamme. Be- 
gin 1945 aldaar overleden. Degene, die 
bekend is met zijn illegale werkzaamheden 
en met zijn medewerkers, gelieve hiervan 
mededeling te doen aan het bureau van 
ons blad. 

Op 30 September 1943 hebben twee illegale werkers een aanslag ge- 
pleegd op een echtpaar, genaamd De Goede, wonende Kamerlingh 
Onnesstraat 29 te Haarlem. De Joodse onderduiker, die er bij aanwe- 
zig was. zou gaarne in contact willen komen met deze twee personen, 
door wie de aanslag gepleegd is. Brieven aan; A. de Leeuw, Schelde- 
straat 111, Amsterdam-Z. 

: i 

„Het Hoofd van de P. R.A, te 
's-Gravenhage verzoekt ieder die 
inlichtingen kan geven betreffende: 

H. P. M. ROSMALEN, 
geboren 18-5-1891, wonende te 
's-Gravenhage, zich te vervoegen 
opkamer 63, Lange Voorhout 13 
te 's-Gravenhage. 
Rosmalen was gedurende de be- 
zettingstijd werkzaam voor de SD 
enspoorde partijen achtergehouden 
goederen op, welke goederen dan 
later door de SD in beslag werden 
genomen." 

FA MILIEBERICHTEN 

Ondertrouwd : 
JOHANNES CORNELIS HARMSEN 

en 
FRIDA MOLENAAR 

(Joop en Frida KP Waterland) 
Huwelijksvoltrekking ten Raadhuize Edara, 
22 Januari 1948, n.m. 2.30 uur. 
Receptie: Zaterdag 17 Januari 8—10 uur te 

Edam. 
Edam. Nieuwenhuizcplein ,2 
Tijdelijk adres : Jan Nieuwenplein 2, Edam 

In plaats van kaarten 
De Hecrc verblijdde ons met de geboorte 
van een zoontje 

LUBBERT 
T.. v. d. Laan (Jople) 
J v. d. Laan-de Vries 
Garijp 334 5 Januari 1948 

eSS*/1 ,an alle mensen, 
mijn beste wensen! 

Willem de Zeeuw 

DOORNSTRAAT 55 
SCHEVEN1GEN 

Voor elk transport 

hoe vreemd of raar, 

A. LUIK staat altijd 

voor U klaar. 

Luik's transportoniiemeiiting 

Zaandijk Tel. 81994 

HEROPENING 

Rust- en Herstellingsoord ,,'t Hemeldal" 
Oosterbeek 

Opname van ZIEKËN, HERSTELLENDEN 
en RDSTBEHOEVENDEN. 
Onze gediplomeerde verpleegsters en prima 
keuken waarborgen U een eerste klas verzorging 
in een rustige en bosrijke omgeving. 

KRAaMVERPLEGINO 

Telefoon 565 - van Lennepweg - Oosterbeek 

Lichtdrukken 

Fotocopiën 

Copieerwerk 

Ginnekenweg 
133 

on^-fi eteënten een geCuk&Lg, 1948 ! 

HENNEN - EENDEN - KIPPEN ■ GANZEN 
Wij hebben nog aan te bieden, prima hennen en 

eenden alles broed '47 en volop aan de leg. Witte leg- 
horns f 8.50 per stuk. R. Isl. reds en Baru. f9.— p. stuk. 
Khaki Campb. eenden f ó.50 p. st. Wit Ind. loopeenden, 
flesmodel f 8.50 per stuk- 

Kippen en eenden br. '4ó uitverkocht. 
Vanaf 12 gratis thuisbezorgd. 

Aanbevelend, 
Hoenderpark „De Sierkip" 

Hoogelande W.Z. 60 — Utrecht* 

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN £> ZN. 

I ,et Fiat bovenaan de lijst 
als U straks het biljet voor 

Uw toewijzing invult. Fiat, 
een zuinige wagen met 

prachtige Europese rij-kwali- 
teiten. Fiat, een merk boven- 

dien, waarvoor U in alle 
landen van Europa service 

kunt krijgen. 

FIAT/ 

* 
Agente voor Breda en omstreken 

GARAGE WILHELMUNA 
R. C. J. STAAL, 

Ginnekenweg 269—271 — BREDA 
Telefoon 8780 

GEVRAAGD: 

REPARATIEBANKWERKER 

voor onderhoud machines en 
gereedschappen 

CONSTRUCTIEBOUW HARING 
BOSKOOP BARENDSTRAAT21 

GROOT HANDELSKANTOOR vraagt door het gehele land 
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AHASVERUS OP WEG NAAR HUIS? 

Eens daalden in de Kerstnacht op de velden van 
Bethlehem de engelen neer en zongen er het 
„Vrede op Aarde Joodse herders en Konin- 

gen uit verre landen knielden er vol eerbied aan de 
kribbe, waarin de Verlosser der mensheid in doeken 
gewonden lag. 
Het is weer Kerstmis geweest. Ook in Bethlehem. 
Maar er was geen engelenzang in de velden. Wel 
knielden ook ditmaal gelovigen in de Kerk van de 
Heilige Catharina en in de Grot der Geboorte, maar 
zij droegen geen herdersstaven, brachten geen wie- 
rook en mirre. Zij kwamen met geschouderd geweer, 
dat een wijle tegen de kerkmuren werd geplaatst. 
De „rode Duivels" van de Zesde Luchtlandingsdivi- 
sie knielden er met de stenguns over de schouder. En 
buiten stonden de pantserwagens en patrouilleerden de 
Britse manschappen. 
Velen zullen op dit Kerstfeest in Palestina ongetwij- 
feld gedacht hebben aan de woorden van de Verlos- 
ser; „Ik ben niet gekomen om de vrede te brengen, 
maar het zwaard". Want in geheel Palestina, van Dan 
tot Berseba toe, ratelden de machinegeweren, knalden 
geweer- en pistoolschoten, dreunden ontploffingen en 
stierven Joden en Arabieren in straatgevechten. 
Over heel de wereld is zowel de Joodse als Arabische 
wereld in rep en roer. In alle Arabische landen stro- 
men de Arabieren naar de wervingsbureaux voor een 
Arabisch leger, dat zich opmaakt tot de heilige oor- 
log. In Frankrijk, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika is 
men bezig met de vorming van 'n Joods legioen, dat uit 
100.000 man zal moeten bestaan. Engeland wil zijn 
Mandaat over Palestina per 15 Mei a.s. neerleggen en 
op 1 Augustus moet het gehele Britse leger van 75 a 
1Ö0.000 man Palestina verlaten hebben. Rusland heeft 
zijn gereserveerde houding inzake het Palestijnse 
vraagstuk laten varen en schijnt zelfs geneigd troepen 
te zenden ter verdediging van de Joodse staat. In 
Engeland dringt men er sterk bij Amerika op aan, 
dat het troepen zal zenden ter handhaving van de 
vrede. Het gist en broeit aan alle kanten. Er staan 
voor de grote mogendheden nog geheel andere be- 
langen op het spel dan alleen de vraag of er een 
Joodse staat moet zijn of niet. De tanende macht van 
Albion en de groeiende invloedssfeer der Russen zijn 
belangrijke factoren. De groot-machten zoeken reeds 
thans de meest gunstige posities rond de Iraanse 
olievelden. En de Verenigde Naties zullen straks moe- 
ten bewijzen, dat zij niet alleen in staat zijn een be- 
sluit te nemen, doch dat zij ook over de macht be- 
schikken om deze besluiten, zo nodig met de sterke 
arm, door te voeren. 

Het besluit der Verenigde Naties tot de vorming van 
een onafhankelijke Joodse en Arabische staat heeft 
grote vreugde verwekt in de kringen der Joodse Zio- 
nisten en bij de Joden in Palestina. De laatste grote 
Jodenvervolgingen, door de Duitsers over geheel 
Europa georganiseerd, hebben het verlangen naar 
een eigen land sterk aangewakkerd. Maar tevreden 
is men met de getroffen oplossing nog in genen 
dele. Bij het verdelingsplan blijft Jeruzalem, althans 
gedurende de eerste tien jaren, onder bestuur der 
Verenigde Naties. Men heeft het niet aangedurfd de 
stad Sions aan één van beide partijen toe te wijzen. 
En, al zijn de dochteren Sions verheugd, zolang niet 
ook Jeruzalem luide kan juichen, blijft bij hen het 
heimwee naar de stad Davids. En de Arabieren den- 
ken er zelfs niet aan, mede te werken het besluit 
der Verenigde Naties uit te voeren. Zij willen een 
ongedeelde Arabische staat en eerst als zij daarin 
hun zin krijgen, zullen zij een regering vormen. 
Het was ongetwijfeld geen gemakkelijke taak een 
bevredigende oplossing te vinden. En wie de kaart 
der beide toekomstige staten beziet, zal onmiddellijk 
moeten concluderen, dat de aanleiding tot conflicten 
hier volop aanwezig is. Beide staten krijgen een 
strook langs de kust, waarbij die van de Joodse staat 
gekneld ligt tussen twee Arabische gebieden. Het 
belangrijkste deel van het Arabische gebied ligt 
van de zee gescheiden door de Joodse kuststrook, 
terwijl de beide landwaarts gelegen Joodse gebieden 

dóór Arabische kuststroken van de zee verwijderd 
blijven. In de Joodse kuststrook liggen de beide be- 
langrijke steden Tel-Aviv en Jaffa, waarvan Jaffa 
een Arabische haven zal moeten worden, omdat in 
hun gebied geen behoorlijke havens zijn. Reeds thans 
spitsen de ongeregeldheden zich toe tussen beide 
steden, die als 't ware aaneengegroeid zijn. 
Maanden lang is Palestina het toneel geweest van 
een verbeten strijd tussen de Joodse illegale organi- 
saties, waarbij de Irgoen Zwai Leoemi de belang- 
rijkste plaats innam, en het Britse bezettingsleger. Er 
ging geen dag voorbij, of er werden aanslagen ge- 
pleegd op Britse soldaten en officiële gebouwen. In- 
vloedrijke Joodse kringen over heel de wereld blie- 
zen het vuur aan, steunden de benden met geld en 
wapenen en kweekten stemming tegen Engeland, 
dat zijn beloften geschonden zou hebben en nu de 
Joden verhinderde naar Palestina te emigreren. Deze 
actie vond haar hoogtepunt deze zomer, toen de 
opvarenden van de „Exodus 1947" naar Duitse 
kampen werden vervoerd. Ook in de Nederlandse 
pers —- en waarlijk niet alleen in de pers, die 
onder Joodse invloed staat — is daartegen heftig 
geageerd. Het was ongetwijfeld een psychologische 
fout deze mensen te brengen naar de kampen, waar 
eens hun rasgenoten w.ach-t'w. op de dood in de 
Duitse verbrandingsovens. Toch zijn de gemoederen 
in die tijd zodanig opgezweept geweest, dat men 
veel onredelijke verwijten tot Engeland gericht heeft. 
Het feit, dat thans de Haganah, de grote Joodse 
verdedigingsorganisatie, die een 80.000 man kan 
mobiliseren en nu, samen met de Engelsen de orde 
handhaaft, verzocht heeft de illegale emigratie stop 
te zetten, spreekt boekdelen. Nu men zelf de ver- 
antwoordelijkheid moet gaan dragen, kan men even- 
min ongecontroleerde emigratie toestaan. Tot nu toe 
was het zo, dat Engeland jaarlijks 1500 emigranten 
toeliet. In 1947 waren daarvan 750 mensen uit de 
D.P.-kampen in Duitsland en 750 uit de kampen op 
Cyprus, waar tot nu toe de aangehouden illegale 
emigranten werden vastgehouden. In de kampen op 
Cyprus bevinden zich 16.000 personen en men ver- 
wacht, dat zij nog vóór 15 Mei a.s. in het Beloofde 
Land zullen worden toegelaten. Inmiddels schijnt de 
illegale emigratie een nieuw hoogtepunt te bereiken, 
want in December is o.a. de „Lo Tafchidoenoe" 
(„Wij zijn niet bang") met 800 passagiers aange- 
houden en nu verwacht men de komst van de „Pan 
York" en „Pan Crescent" met bijna 12.000 Joden 
aan boord. 

Met deze emigrantenschepen is het een merkwaardige 
geschiedenis. Zij varen meest onder de Panamese en 
Honduraanse vlag. Panama, dat geen eigen vloot 
heeft, ziet toch zijn vlag op een groot deel van de 
wereldvloot wapperen. Het schijnt n.1. weinig moeite 
te kosten Panamese scheepspapieren te bemachtigen 
voor allerlei transport, dat niet door de beugel kan. 
Een situatie, waartegen met kracht moet worden 
opgetreden. Doch daarover lazen wij nog weinig 
protesten in de pers. 
Zo voerde ook de „Exodus 1947", waaromheen zo- 
veel rumoer ontstond, de Panamese vlag. Het was 
de. 706 ton metende vroegere „President Warfield", 
dat voorheen maximum 500 passagiers vervoerde en 
nu, ondanks het feit, dat het afgedankt was, met 
4500 mensen werd volgestopt. De ondernemers, die 
deze schepen laten varen zijn meest ongure elemen- 
ten, die een naam hebben in de smokkelaarswe- 
reld. Zij handelen niet uit menslievende overwegin- 
gen, doch zuiver om vuig gewin. Eén hunner smok- 
kelde vóór de oorlog nazi-agenten Palestina bin- 
nen. Hoe groot de winsten van deze „reders" zijn 
blijkt wel, wanneer men bedenkt, dat van de emi- 
granten bedragen van 2500 gulden gevraagd worden 
voor een overtocht uit een Franse haven aan de 
Zuidkust naar Palestina, met de zekerheid, dat men 
niet in Palestina, maar op Cyprus terecht komt. 
Merkwaardig is het ook, dat de pers geen woord 
van protest heeft laten horen tegen de regeringen 
van de landen, die het mogelijk maakten, dat deze 

schepen uitvoeren. Zo was de „Exodus 1947" uit 
een Franse haven — Sète — vertrokken en de op- 
varenden werden, toen er op Cyprus geen plaats 
was, in de gelegenheid gesteld weer in Frankrijk 
aan wal te gaan. Dit weigerde men echter en daar- 
op viel het ongelukkig besluit de emigranten naar 
Duitsland over te brengen, omdat men in Engeland 
geen gelegenheid had de mensen onder te brengen. 
De vluchtelingen mochten echter, ook na de ont- 
scheping in Duitsland, indien zij zulks wensten, naar 
Frankrijk terugkeren. 
Nu men een nieuw groot konvooi verwacht, heeft 
Engeland bij de Regeringen van Roemenië, Bulga- 
rije, Turkije en Panama stappen ondernomen om het 
vertrek te belemmeren. Geen der regeringen echter 
achtte zich in staat daartegen iets te doen. Laat men 
daartegen nu eens fel in de wereldpers ageren. Wij 
weigeren te geloven, dat dergelijke schepen onge- 
merkt kunnen vertrekken en geen regering in staat 
is het te keren. 
Zo kan men een waardevolle bijdrage leveren tot 
het behoud van de vrede in Palestina. Men vergete 
niet, dat de verantwoordelijkheid voor de verdere 
gang van zaken thans op de schouders van alle vol- 
ken, welke tot de Verenigde Naties'zijn toegetreden, 
rust. 
Wanneer in Nederland zelfs een klein plezier- 
vaartuigje geen kans ziet ongemerkt Hansweert 
te passeren, dan moet het in andere landen toch 
zeker wel mogelijk zijn zeeschepen te controleren 
en vast te houden, ook al beschikken ze ogenschijn- 
lijk over geldige papieren. 

Het lot der Joden gaat ook ons ter harte. Wij 
zouden niets liever zien, dan dat iedere Jood, die 
daartoe de wens te kennen geeft, in de gelegenheid 
zou worden gesteld, naar Palestina te emigreren, doch, 
dat dient langs ordelijke weg te geschieden. Men 
mag geen olie werpen in een vuur, dat reeds zo fel 
uitslaat als in Palestina. De V.N. hebben de eerste 
schrede gezet op de weg om de Joden een eigen 
land te hergeven. Daarop hebben zij recht, niet 
alleen uit historisch oogpunt, maar ook om de 
wijze, waarop zij in Palestina door noeste arbeid 
welvaart en voorspoed gebracht hebben. Dit laat- 
ste is dan ook de reden, waarom in Palestina zelf 
vele Arabieren geen vijandige houding tegen de 
Joden aannemen. Het is zeker niet zo, dat de 
Palestijnse Arabieren zich massaal tegen de Joden- 
immigratie en de vorming van een Joodse staat ver- 
zetten. Buiten Palestina is dit echter wel het geval 
en vandaar^ uit wordt het verzet dan ook gestimu- 
leerd. 
De zwervende Ahasverus is op weg naar huis. Wij 
weten niet of het in Gods raadsplan ligt de Joden 
weer bijeen te brengen is het Beloofde Land. Wel 
weten we, dat wij, mensen, hun dat recht niet mogen 
ontzeggen. Maar, als de voortekenen niet bedriegen, 
zal het zeker voorshands geen land kunnen zijn, 
waar de vrede heerst. Ja, wellicht zullen zich hier 
de brandstoffen ophopen voor een nieuwe wereld- 
brand. 

AD. 
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PARTIJBELANG EN LANDSBELANG 

IN HET VERLEDEN 

Oldenbarneveit 
1547-1947 

Algemeen is de klacht, dat ons volk zijn 
historie niet meer kent. Iedere kans 
tot verlevendiging van het historische be- 

sef moet gegrepen worden. Want het teloor gaan 
of verzwakken van dat besef, heeft in ons land 
na de bevrijding al heel wat kwaad gebrouwen. 
Wie dat kwaad wil zien, behoeft de politiek van 
de dag maar te volgen. 
De uitbreiding van de historiekennis, die in de 
bezettingstijd op gang kwam, lijkt soms weer 
stopgezet, te oordelen naar de vele dwaasheden, 
die in de verkeerd voorlichtende pers naar bo- 
ven borrelen, soms zelfs opspuiten. 
Iedere datum, die er zich toe leent of die er toe 
noopt, om weer in het verleden te lezen, ook tot 
opscherping van onze principiële 'en practische 
kennis in het heden, moet aandacht hebben. Niet 
uit ijdele jubileumzucht, maar waarachtig: pro 
patria. 
Over Oldenbarnevelts leven en dood is in de ge- 
makkelijk voorhanden lectuur te veel geleuterd. 
De brok vaderlandse historie, die in zijn veer- 
tigjarige dienst het beschouwen waard is, is in 
nevelen geraakt door eindeloze naschrijverij, 
waar auteurs van hoog tot laag zich aan schul- 
dig maakten. Dat is wel de snelste weg tot suc- 
ces, maar het is goedkoop, het is schijn en het 
is tegenover ons volk onverantwoord . 
De muze van de historie, die toch al niet in een 
ivoren toren pleegt te huizen, mag zich gerust 
onder de menigte mengen. Indien ze maar wijze 
en ware voorlichting geeft en niet schroomt haar 
wijsheid in dienst van het volk te stellen. 
De staatsman Oldenbarneveit, over wiens leven 
en dood tientallen kolommen te vullen zouden 
zijn, om de lezer verder te helpen, dan de mees- 
te boeken doen, is een voorbeeld uit het verle- 
den — en dus naar het woord van Lohman een 
baken in zee — hoe partijbelang het landsbe- 
lang kan schaden. 
Alleen die zijde van zijn levenshistorie willen 
we hier kort beschouwen. Ter oriëntering kun- 
nen we met enkele feiten volstaan. Van ietwat 
duistere afkomst, is hij begiftigd met een zeld- 
zaam scherp en groot verstand. Hij wordt 
rechtsgeleerde, gevormd aan buitenlandse uni- 
versiteiten. Hij maakt snel promotie; advocaat, 
als zodanig verbonden aan het provinciaal ge- 
rechtshof van Holland: juridisch raadsman van 
de stad Rotterdam; Advocaat van den Lande. 
In dit, weliswaar provinciaal, ambt de leider van 
onze binnen- en buitenlandse politiek. Boven- 
dien in de vrijheidsoorlog tegen Spanje een dap- 
per soldaat, die zijn leven waagt, vierkant tegen- 
over de bezetter staat (in de illegaliteit zou hij 
een uitblinker zijn geweest). Voornaamste hel- 
per van de Prins. Ondanks gefabel van het te- 
gendeel, een ijveraar voor de hoge positie der 
Oranje's: van Vader Willem en Maurits. 
Hoewel hrj een uitgesproken voorstander is van 
een sterke centrale regeling, huivert hij op den 
duur voor een monarchale regeringsvorm terug. 
Daarin ziet hij te grote gevaren. Maak hem ech- 
ter niet tot een republikein pur sang; hjj is 
hoogstens opportunist. 
Wat is nu zijn zwakke zijde? Dat hij ondanks 
de onomwonden beleden noodzaak van een sterk 
centraal gezag, het tegendeel gaat bewerken. 
Hollands haan moet koning kraaien. Wie ver- 
geet, dat Holland de kern van de nieuwe, in 
haar eenheid nog zo labiele, republiek was, is 
kortzichtig. Maar wie de betekenis, de eigen- 
waarde, de samenhang der overige provincies ■ 
voorbijziet of niet erkennen wil, is ook kortzich- 
tig. 
Hoe tragisch gaat het leven van deze noeste 
werker omlaag. Hij, die zijn land onschatbare 
diensten had bewezen — denk alleen aan de 
O.I. Compagnie, zijn stichting en de basis van 
ons land als grote koloniale mogendheid; aan de 
Unie van Utrecht, onze, zij het geïmproviseer- 
de, grondwet, maar dan toch maar .tweehonderd 
jaar lang grondwet, aan welker ontstaan hij 
het belangrijkste aandeel heeft gehad — hij wil 
niet zien, dat zijn provincialistisch drijven de 
staat aan de rand van een afgrond brengt. 
Inderdaad, hij was egoïstisch, maar niet meer 
dan de gemiddelde tijdgenoot; hij financieerde 
's lands zaken en vergat de zijne niet. 
Kijk echter in heden en verleden om U heen: 
dan steekt deze man niet zwart af. Maar t.a.v. 
de macht kent hij niet de gezindheid van het of- 
feren. Zijn positie, zijn partij, zijn gedachte moet 
heersen, desnoods ten koste van het land. Jam- 
merlijke kortzichtigheid! 
In zo kritieke jaren van onze geschiedenis, toen 
een wapenstilstand gesloten was, laaiden binnen- 
landse twisten op, godsdienstige en politieke, 
en verteerde het net bevrijde land zijn kracht in 
een strijd tussen de oppermacht van een partjj 
en het belang van het hele volk en van de pas 
geboren, aan de kinderziekten lijdende, eenheid. 

De landen om ons heen keken toe, konden in- 
grijpen, dreigden de vrijheid van het jonge Pro- 
testantisme te smoren. (Trek niet te veel pa- 
rallellen met vandaag, de historie herhaalt zich 
niet, maar is zéér leerzaam!) 
Oldenbarneveit wil in de moeilijkheden, die ge- 
rezen zijn, met geweld ingrijpen, het leger ge- 
bruiken om de oppositie te dwingen of erger  
Dan treedt de opperbevelhebber der Unie, Stad- 
houder Maurits, hem in de weg. Op bevel van 
de Staten-Generaal wordt de oude staatsman 
gevangen gezet met enige van zijn bekwaamste 
helpers. Het proces, waarin de scherpzinnigheid 
en helderheid van dit superieure intellect telkens 
opblinkt, leidt tot het doodvonnis. De beul deed 
zijn werk in opdracht van de regering, niet van 
de Prins. Het was 1619. 
Over dat vonnis en die gewelddadige dood is 
veel geschreven. De meeste schrijvers — geest- 
verwanten van de staatsman, — wiens devies 
luidde: „niets te weten is het veiligst geloof", — 
hebben hem eindeloos verdedigd of vrijgepleit. 
Na en door Groen van Prihsterer is in de ge- 
schiedschrijving ook een ander oordeel gehoord 
en gebleven tot heden. Oldenbarneveit was 
schuldig. We betreuren dit einde na zulk een 
staat van dienst, maar moeten zien en leren 
verstaan, dat overspannen partijbelang de staat 
schaadt. 
Wie in de verwarring van vandaag en het gemis 
aan waarachtige nationale kracht naar binnen 
en naar buiten gevaren onderkent, kan uit het 
verleden stellig leren. 
In de brok historie, die ons even bezig hield, is 
het gevaar van onnationaal drijven, voor wie 
onbevooroordeeld zien wil, toch wel duidelijk. 

Dr. J. BAX. 

De terugkeer met de 

„Nieuw Holland" 

EEN GOED BEGIN 
In vrijwel elk opzicht heeft de eerste groep gede- 
mobiliseerden een goede terugreis gehad. De Com- 
mandant van dit troepenschip' leek ons een all round 
officier toe, met begrip voor de aanpak van zo'n 
reis. Verder een goede chef-kok, die na .al het 
Indische eten weer de Hollandse smaak wist te 
bevredigen. Dan onderweg Kerstfeest met Kerstbomen 
uit Sabang en Batavia en wat de entourage betreft: 
oliebollen en rhumgroc op de woelige Middellandse 
Zee. Toen langs het Noordzeekanaal en op de kade 
een hartelijke begroeting. En lest best: een vlotte 
ontscheping. Eerst de Limburgers onder de klanken 
van het „Waar in 't bronsgroen eikenhout " 
Tevoren was het schip verwelkomd met het 
„Wilhelmus". 
Gedurende de gehele nacht was er hard gewerkt 
door de douane en de keurings-artsen. 

WEER TERUG. 
Onder de mannen zelf zijn er velen, die weer terug 
willen of gaan en reeds een contract afsloten, zoals 
bijv. een militair, die als omroeper bij Radio-Ban- 
doeng komt, waar hij tot nu toe inviel. 
Deze gezindheid wordt mede beïnvloed door de 
vrees niet te kunnen wennen aan dorp of milieu, 
waaraan men zich „ontgroeid" voelt. De mariniers, 
die in de Verenigde Staten werden opgeleid, spre- 
ken dan ook zo heel gewoon van „Bij ons in 
Amerika " 

SILHOUET EN PERSPECTIEF. 
Bij ons vertrek stak de „Nieuw Holland" hoog af 
tegen de grauwe januarilucht boven Amsterdams 
bedrijvige haven. Twee mannen lopen op het voor- 
dek, de handen diep in de zakken, de schouders 
opgetrokken. Twee vrienden nemen afscheid na 
jaren op leven en dood samen te hebben gewerkt 
op patrouille in alang-alang en oerwoud. Zij bekom- 
meren zich niet om de ontscheping. Demobilisatie 
betekent ook, dat hechte kameraadschapsbanden 
worden verbroken. 
En het perspectief voor deze mannen, die hun werk 
in trouw en eenvoud deden? 
Zal het bij ons zo gaan als in Engeland, waar de 
eersten met overdreven enthousiasme werden ont- 
vangen en de wat later aankomende Birraa-veteranen 
werden vergeten? 
Zal de afloop van de moeilijkheden in Indië een 
kroon op bun werk zijn? 
Zullen de goede verwachtingen, die deze mannen 
koesteren van het hun hartelijk ontvangende Neder- 
land, worden vervuld? 
Aan ons allen de daad! ANDREE. 

tn 

THEORIE EN PRACTIJK. 
Seyss Inquart heeft, — naar de „Volkskrant" weet 
te melden — in een dezer dagen gepubliceerd ge- 
heim rapport aan Hitier van 19 Juli 1940 met trots 
geconstateerd,--dat hij de Nederlandse secretarissen- 
generaal bereid heeft weten te vinden in functie te 
blijven en zich daarmede de mogelijkheid heeft ge- 
schapen het aanwezige bestuurs-apparaat geleide- 
lijk aan in banden te krijgen. Hij constateert verder 
met voldoening, dat bijna alle mstructies die voor 
het in beslag nemen en verdelen der voorraden ge- 
troffen zijn, -— alsook de verordeningen over de 
beperking van de openbare meningsvorming en de 
overeenkomsten over het vervoer van buitengewoon 
grote voorraden naar het rijk — de handtekening 
droegen van de Nederlandse secretarissen-generaal 
of de bevoegde leiders van het economisch leven. 
Dientengevolge droegen al deze maatregelen, aldus 
Seyss-Inquart, een vrijwillig karakter. 
„Degenen", aldus Minister Beel in een radiorede 
van September 1945, die door telkens laveren, 
schipperen en bakzeil halen, gebrek aan beginsel- 
vastheid hebben getoond, hun eigen persoon en 
positie hebben overschat en de waarde van een 
principieele politiek hebben onderschat, dienen naar 
het oordeel der Regering, niet langer deel uit 
te maken van ons bestuurs-apparaat. Ofschoon te 
goeder trouw, beschikken zij niet meer over het 
vertrouwen van regering en volk. dat voor een 
juiste vervulling van het publieke ambt onontbeer- 
lijk is. 

* 
PLICHTSVERZAKING. 
Bij een onderzoek in een milüoenenzwendel met uit- 
voervergunningen van textiel is komen vast te staan, 
dat verscheidene ambtenaren hun plicht hebben ver- 
zaakt. Door gebrek aan controle werden uitvoer- 
vergunningen, die in Augustus verlopen waren, door 
exporteurs nog rustig gebruikt om textiel in dc 
zwarte handel te doën verdwijnen. 
Wanneer zal men in Nederland weer eens erkennen, 
dat geen ongecontroleerde macht in handen van 
uiteraard onvolkomene mensen mag worden gelegd? 
De plichtsverzaking der ambtenaren is immers 
slechts één kant van de zaak. Het is hier vooral de 
wetgever dip tekort schiet door regelingen te tref- 
fen, welke dergelijke knoeierijen mogelijk maken. 

♦ 
VRIJHEID VAN DRUKPERS. 
„De Waarheid" schrijft o.m. : 
  Want alles wijst er op dat een nieuw plan 
is uitgewerkt met een tweeledig doel. Enerzijds gaat 
het er om de Indonesische vrijheidsbeweging, en haar 
hoofdmacht, de Republiek, door nieuwe gewelds- 
aanwending te onderwerpen. Anderzijds gaat het 
om de uitbreiding en versteviging van de Ameri- 
kaanse greep op Indonesië. 
De vorming van de interim-regering betekent dan 
ook niet slechts een camouflage van het koloniale 
bewind. Zij betekent tevens het overgeven van de 
macht in de veroverende gebieden uit dc Neder- 
landse, in Amerikaanse handen. 
Zullen de Nederlandse werkers echter blijven door- 
gaan hun zonen ter beschikking van Amerika te 
laten stellen, om voor dat land de kastanjes uit het 
vuur te halen? 
Zullen de Nederlandse werkers nog langer de buik- 
riem blijven aanhalen, alleen om de dollar-kapitalisten 
en hun zetbazen van Nederlandse afkomst in de 
gelegenheid te stellen hun roofzucht bot te vieren, 
hun fascistische machtswellust de vrije teugel te 
laten? Zullen zij nog langer ons land in dit Indone- 
sische avontuur laten ruïneren? Dat is de vraag 
waarop thans de arbeiders en werkers in Nederland 
het antwoord moeten geven. 
Dat antwoord moet zijn: de felste actie, in zo groot 
mogelijke omvang, met alle de arbeidersbeweging 
ten dienste staande middelen, voor de onmiddellijke 
terugtrekking van de Nederlandse troepen en de 
onmiddellijke vrede in Indonesië." 
Hoelang nog krijgen de C.P.N. en „De Waarheid" 
gelegenheid om dergelijk opruiend en landsverrader- 
lijk vergif in ons volk te pompen? Hoeveel lichte en 
zware gevallen van landverraad zullen elders nog 
gekweekt worden? 

(Ingezonden mededeling) 
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DE BUITENLANDSE DIENST 

Het kwaad heeft altijd een erfenis. En dat 
is dan ook precies wat ieder kwaad besluit 
te beurt valt. 

Het departement van Buitenlandse Zaken met al 
zijn aanhang is nooit gezuiverd. Men heeft daar- 
voor een uitzondering gemaakt, omdat, zoals de 
officieuze bron verluidt, Minister van Kleffens 
slechts tot het eerste na-oorlogse kabinet wilde 
toetreden, indien zijn dienst niet door zuiverings- 
acties zou worden lastig gevallen. 
De G.A.C. heeft onomwonden doen uitkomen, dat 
zij deze gang van zaken onjuist vond en zij heeft 
schriftelijk en mondeling haar ongenoegen tot 
uitdrukking gebracht. Maar het mocht niet ba- 
ten. De zuivering zou het aanzien van de- dienst 
schaden. 
De dwaasheid van dit standpunt ligt er auimen- 
dik bovenop. De mantel der vergetelheid is de 
mantel der liefde nog niet en wie onze buiten- 
landse dienst een dienst wil bewijzen, die moet hen 
eruit wippen, die het vaderland slecht gediend of 
verraden hebben. Wie het aanzien ervan wil ver- 
hogen, die moet de goeden niet compromitteren 
door het handhaven van de kwaden, door oen 
schemerdonker te creëren, waarin alle katten 
grauw zijn, maar die moet de kwaden ontslaan 
en desnoods straffen en. zo indirect de goeden 
eren, om tegelijkertijd het 
aanzien van de dienst te 
verhogen. 
We zijn bezig de erfenis 
van het ministeriële 
standpunt te souperen. 
Eerst kwam de militaire 
missie in Berlijn. Een 
corrupte beweging die 
men maar weer met de 
departementale mantel 
wilde bedekken. Maar de 
pers zweeg niet en be- 
wees eens te meer van 
hoe onschatbare waarde 
de vrije pers in een vrije 
natie is. In 't kort, er 
werd noodgedwongen 

open kaart gespeeld en 
opruiming gehouden. 
Daarna kwam het rap- 
port van de pakketten- 
commissie. Daarin ging 
het niet om de buiten- 
landse dienst, maar in 
velerlei opzicht trof de 
kritiek van de commissie 
ook in dit geval personen, 
betrokken bij de buiten- 
landse dienst. 
Tenslotte kwam het rap- 
port van de commissie 
Cleveringa. Of beter, het 
kwam niet. Althans niet 
op tafel. Zeer geheimzin- 
nig werd het vertroeteld. 
Er stonden teveel bui- 
tenlandse koppen op 't 
spel. Laat ze toch op het 
spel staan, heren, of lie- 
ver, kegel ze eraf, want zo alleen krijgen we een 
respectabele buitenlandse dienst. 
Alweer was het de pers, waardoor de regering 
gedwongen werd, althans aan de Staten Gene- 
raal, inzage te geven van het gereedgekomen 
deel betreffende onze huidige gezant te Brussel, 
Baron van Harinxma, die in de bezettingstijd in 
Portugal dienst deed. 
Nu schijnt er iets met dit rapport aan de hand 
te zijn. 
Eén van de belangrijkste onderwerpen erin be- 
treft de hulp aan Engelandvaarders verleend. 
Onder deze groep enthousiaste vaderlanders, die 
alles in het werk gesteld hebben om het front 
te passeren, teneinde de vijand aan de geallieer- 
de zijde te bestrijden, heerst, zoals algemeen 
bekend is, de grootste ontstemming over de 
lauwheid, ja over de tegenwerking, die zij bij 
hun vlucht van officiële Nederlandse instanties 
in het algemeen ondervonden in Frankrijk, Zwit- 
serland, Spanje en Portugal. 
De conclusie van het rapport is nu blijkbaar, 
dat de baron niet erg sociaal van aard was en, 
dat hij de legale transporten niet in gevaar wil- 
de brengen door illegale acties. Dit blijkt intus- 
sen voor de rapporteurs geen aanleiding te zijn 
tot een scherpe veroordeling van Van Harinxma. 
We hopen, dat de pers tot het bittere einde zal 
blijven aandringen, deze man te geven wat hem 
toekomt, hem te plaatsen voor de consequenties 
van zijn houding. 
Er ligt geen vreugde of leedvermaak aan deze 
hoop ten grondslag, ook geen onbarmhartigheid. 

Enkele, in verband met het artikel, veelzeq- 
gende passages uit een radiorede van Mi- 
nister Beel, gehouden in September 1945. 

De laatste grond van het Zuiveringsbesluit 
spreekt van een in ernstige mate te korf schie- 
ten in hef betrachten van de juiste houding 
in verband met de bezetting. 
Hier is sprake van een zo groot tekort aan 
inzicht of aan karaktereigenschappen, dat een 
behandeling op gelijke voet niet de ontrou- 
wen gerechtvaardigd is. 

Degenen, die in ernstige mate het inzicht heb- 
ben gemist, dat in de geestelijke weerstand te- 
gen de drang van de bezettende macht om ons 
volk tot een nafionaal-socialistisch volk onder 
Duitse oppermacht te maken, de kracht en de 
toekomst van ons volk lagen, alsmede zij. die 
door telkens laveren, schipperen en bakzeil 
halen gebrek aan beginselvastheid hebben ge- 
toond, hun eigen persoon en positie hebben 
overschat en de waarde van een principiële 
politiek hebben onderschat en daardoor het 
geestelijk verzet van ons volk in belangrijke 
mate hebben ondermijnd, dienen naar het oor- 
deel der Regering niet langer deel uit te ma- 
ken van ons bestuursapparaat, doordat zij, of- 
schoon te goeder trouw, in ernstige mate heb- 
ben gefaald in hun beleid en als gevolg hier- 
van niet meer beschikken over het vertrou- 
wen van Regering en volk, dat voor een juiste 
vervulling van het publieke ambt onontbeer- 
lijk is. 

Het gaat erom, dat de straf, ook de disciplinaire, 
heilzaam is, en, dat 't uitblijven ervan een ver- 
derfelijke nawerking heeft. Nederlandse burgers 
en met name zij, die in hoogheid gezeten zijn, 
ook zij, die de dure posten in het buitenland be- 
trekken, moeten weten, dat de zaak van het va- 
derland, ook en juist in de ure des gevaars niet 
straffeloos genegeerd of weggeformaliseerd mag 
worden. 
En die zaak was in de jaren van de oorlog: 
strijd tegen de Duitsers. Geen collaboratie, zelfs 
geen neutraliteit, ja zelfs géfen welwillend toe- 
zien op de strijd, maar actie om het front te 
versterken. 
Van Harinxma was een schakel in de keten, die 
Engeland met Nederland verbond, waarlangs 
strijders naar het front moesten ontsnappen. Hij 
noemde ze „jongelieden". Dat zegt alles. Ze 
strandden op zijn „neutraliteit" en geringschat- 
ting. 
De man, die in Zwitserland zat en later 
zijn nalatigheid in het helpen van Neder- 
landers verklaarde met de veelzeggende 
en lugubere opmerking, dat „hij meende 
met Joden te doen te hebben", deze man 
had een kostbare schakèl in de keten dwars door 
het front heen moeten zijn. Hij had een stalen 

Schakel moeten zijn, 
maar hij was er één van, 
in andere opzichten 
verdienstelijke, maar in 
dit verband ondeugde- 
lijke stopverf. Een neu- 
traal manneke, met 
kleine antisemitische 
aberraties. 
Een keten is zo sterk 
als de zwakste schakel 
is. Dat was de keten 
tussen Nederland en 
Engeland ook. In Zwit- 
serland, in Frankrijk en 
in Spanje, daar sprong 
de ketting keer op keer 
stuk, daar strandden de 

Engelandvaarders op 
formalismen, wanbe- 
grip, neutraliteit, en 
Joost mag weten wat 
nog meer in de bol van 
deze heren rondspookte. 
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Dat zijn symptomen. De 
ziekte zit dieper. Ze zit 
in de neutraliteitsleer 
van de buitenlandse 
dienst, die gekweekt is 
in generaties van diplo- 
maten, die gecultiveerd 
is in de kaste, waaruit 
zij opbloeien als fletse, 
kleurloze bloemen. 
Het euvel van ons de- 
partement van Buiten- 
landse Zaken met zijn 
aanhang is de, isolatie 
ervan t.o.v. ons volk. 
Daardoor kon het be- 

ginsel tot een formaliteit worden, en kon 
ieder probleem geneutraliseerd worden. De tijd 
van de geheime en formele diplomatie, van het 
juridische diplomatenspel is voorbij. Nederland 
is achterlijk op dit punt. Het Is in de wereld 
ernst geworden met de diplomatie. Wie luistert 
naar Marshall en Bevin kan de verandering speu- 
ren. Men legt elkaar niet meer in de watten, men 
Iaat de problemen niet meer verzanden in het 
juridisch slib. 
Eertijds dachten onze diplomaten iets anders dan 
ze zeiden en dikwijls dachten ze helemaal niet. 
(Waarom hebben we Hirschfeld anders zo no- 
dig?). Dat is bij de grote natiën historie ge- 
worden (behalve bij de Russen, want die druk- 
ken zich principieel in het tegendeel van de 
waarheid uit; daar is dat methode geworden). 
Als men toch vernieuwen wil, dan maar met 
onze diplomaten, de goede niet te na gespro- 
ken, begonnen. 
Stuur openhartige en principiële kerels naar bui- 
ten, dan is er kans, dat Nederland invloed zal 
krijgen op het wereldgebeuren, en in de UNO. 
Nederland zal met het uitdragen van zijn geeste- 
lijk en politiek klimaat waarlijk niet uit de toon 
vallen in het buitenland. Maar zoals het thans 
gaat, komt er van de missie van Nederland niets 
terecht, noch van enig verstaan van en respect 
voor Nederland in het buitenland. 

H. v. R. 

Pff 

.a i i 

„De Blauwe Ster" 

Onze 'Koninklijke Familie was gedwongen 
kort voor de capitulatie ons land te ver- 
laten en naar Engeland uit te wijken. 

Stond ons Nederlandse Volk de eerste dagen na 
de capitulatie van deze mededeling enigszins 
verbouwereerd te kijken, al spoedig drong het tot 
iedere goede Vaderlander door, dat het besluit 
om het land tijdelijk te verlaten een zeer wijze 
daad was. Men stak ,in die dagen zijn sym- 
pathie voor ons Vorstenhuis niet onder stoelen 
of banken. 
Ieder zal zich nog herinneren hoeveel felicitatie- 
kaartjes er t.g.v. de verjaardag van de Prins 
reeds in Juni '40 werden gepost en menige Ne- 
derlander is er getuige van geweest hoe duizen- 
den door he.t leggen van bloemen op de trappen 
van het paleis, onze Vorstin op haar verjaardag 
een stille hulde hebben gebracht. 
Ons volk leefde met ons Vorstenhuis mee in de 
jaren van bezetting. En de liefde tot de Konink- 
lijke Familie is gedurende deze lange jaren aan- 
merkelijk groter geworden. 
Er waren echter ook „Nederlanders", die er an- 
ders over dachten. Het waren de lieden, die in 
de jaren vóór de oorlog hun mond vol hadden 
van trouw en aanhankelijkheid aan Oranje, 
maar die, niet zodra de Duitsers onze landen 
waren binnengevallen, alles in het werk stelden 
om Oranje te verguizen. 
Toen de Duitse rovers dan ook zo ver gingen, 
dat zij zich aan de persoonlijke eigendommen van 
onze Koningin gingen vergrijpen, waren er spoe- 
dig „Nederlanders" te vinden, die een handje mee 
wilden helpen. Men ziet op de bovenstaande foto 
de grote verhuiswagen van de N.V. De Blauwe 
Ster, Vervoer Mij. (Dir. G. Th. Brand), J. van 
Ghestellaan 36 N. Rotterdam, geladen met grote 
kisten materiaal uit het paleis Noordeinde te 
Den Haag. 
Ten onrechte wordt deze collaboratie momenteel 
een medewerker van de LO in de schoenen ge- 
schoven. 
Neen, geen LO-er was hier debet aan. 
Men kan van mond tot mond fluisterend trach- 
ten, een oud-illegaal werker hiermee in een on- 
gunstig daglicht te stellen, doch na zorgvuldig 
onderzoek blijkt de vork geheel anders in de 
steel te zitten. De feiten -spreken trouwens voor 
zichzelf. Op de oorspronkelijke foto is op het 
bord boven de cabine (zie pijl) duidelijk het op- 
schrift „De Blauwe Ster" te onderscheiden. 
Deze firma heeft de moed gehad behulpzaam te 
zijn bij de schandelijke roverij van de particu- 
liere eigendommen van onze geliefde Vorstin. 
Om verdere onjuiste beschuldigingen te voorko- 
men, hebben wij gemeend tot publicatie van deze 
authentieke foto's over te moeten gaan. 

RED. 
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II Waar ellende  

geregistreerd wordt. 

Terug sleurde het schreeuwen in de zijgang 
zijn gedachten: God! wat gebeurde er! Hij 
voelde zich plotseling machteloos en werd 

opnieuw totaal uitgeleverd aan de angst, die 
hem vernietigde. Waarom duurde het zolang! 
Nu bestudeerden ze de dingen, die ze bij zijn 
fouillering hadden gevonden. Voor alles had hij 
een verhaaltje. Hij was safe  ach ja, waarom 
niet! Hij werd moe van het staan en voelde zich 
flauw van de honger. De telkens opschokkende 
vrees, wanneer er voetstappen dichterbij kwa- 
men, maakte hem misselijk. Goedgevoede Moffen 
in goed onderhouden uniformen kwamen haastig 
voorbij, aktenmap onder de arm of bladerend in 
klappers. Het leek een kantoor, deze gevange- 
nis leek een zakelijke instelling; er was een ad- 
ministratie, er waren boekhouders om de ellende 
te noteren in lange dorre kolommen en ze had- 
den keurig gepoetste glimmende laarzen aan en 
ze hielden hun mappen in witte welverzorgde 
handen, maar vèr weg klonk telkens schreeuwen, 
gedempt en daardoor nog afschuwelijker, alsof 
men moordde achter zorgvuldig gesloten ge- 
capitonneerde deuren. 

Een oude Duitser, waarschijnlijk kriegsunfahig, 
mankte voor de derde keer de hoek om, be- 

lachelijk fier; hij had de allure van een dorps- . 
veldwachter bij een burgemeestersinstallatie en 
wekte de indruk of hij geen minuut van zijn 
gewichtige tijd te verliezen had. De hinkstap was 
nu in Van Dijks rug en hij zette zich schrap, 
maar het geluid ging voorbij onder een tevreden 
gewichtig mompelen. Toen zei hij plotseling 
„ach" alsof hij zichzelf op een fout betrapte en 
zwaaide om. 
„Sie sind Van Dijk? Mitkommen". 
Mitkommen-mitkommen  zo kreeg ieder zijn 
beurt, ontkennen, hard zijn, maar zijn bloed 
klotste zwaar tegen de rand van zijn keel. Hij 
had geen speeksel meer; de Duitscher voor hem 
zwaaide telkens het manke been schuin uit, een 
passer, die cirkelbogen over de gladde stenen 
vloer trok. Ook dit, dit lopen achter deze manke 
Mof was een gevolg van zijn eerste onderhoud, 
maanden geleden. Wat waren ze overmoedig ge- 
weest toen bij Paul thuis en daarna op de mid- 
dag, dat het eerste rapport uitging — alles ont- 
kennen — en elke week die reis naar, Amers- 
foort, waar Valken de envelop met codeberichten 
van hem overnam: één envelop elke week  
al die reizen met de opwinding en de kleine ang- 
sten en de kleine triomfen mondden nu uit in 
deze onzekere stappen achter de manke Mof. 
Weglopen? Als hij nu gewoon stéén bleef  
Onzin. Hij was zich van niets bewust, voelde zich 
onschuldig. Ontkennen! Verwonderd doen; hóógst 
verwonderd doen en verontwaardigd. Proteste- 
ren! 
Men moest bijna lachen om de onafwendbare 
ijzeren consequentie van dit eerste onderhoud 
met Paul  als hij toen Paul niet getroffen 
had in dat café, of gesteld hij was ziek ge- 
weest  wonderlijk, alles hing van kleinighe- 
den aan elkaar, het hele leven  Alles toeval? 
Nee. Deuren, deuren; deuren met luikjes en 
nummers  vreemde geluiden achter de deu- 
ren, niet bang zijn! Maar zo was deze tocht ach- 
ter de manke Mof begonnen, op zijn eerste reis 
naar Amersfoort reisde hij eigenlijk al naar 
Scheveningen. — Ontkennen! ze krijgen me niet 
klein..Wat weten ze? 
Zijn eerste reis met rapport S.C. 24 was nog niet 
ten einde. Ook Scheveningen was niet het eind- 
station. Oranjehotel, in deze bajes, enzovoort.... 
Maar hij wist dat niet toen hij naar Amersfoort 
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reisde. Bidden. Hij begon een verward gebed, 
struikelde over de woorden in een bijgelovige 
vrees, dat het niet helpen zou, wanneer hij het 
niet voltooide. „Nu en in het uur van onze 
dood " Dood  reis naar de dood  en- 
kele reis naar de dood  Deuren — nummers, 
deuren — nummers en luikjes — in deze bajes 
zit geen gajes — ha — maar  ha — de pas- 
ser zwaaide om — schoolleraar: „we nemen onze 
passers jongens en tekenen een halve cirkel" 
hier liep nu een van de „jongens" op weg naar 
het vraagteken. Van Dijks enkele reis naar de 
Dood, tussenstations onbelangrijk: enkele reis 
naar de Dood, enkel spoor  
De Mof klopte aan en plotseling vluchtten al zijn 
gedachten in paniek weg. 
Alleen de Dood bleef zingen. 
Ontkennen — protesteren — blufhard zijn. 
„Herein!" — herein op reis naar de Dood. Bitte 
einsteigen und die Turen schlieszen. Der Zug 

fahrt  in een hoog, zeer licht vertrek, witge- 
kalkt, met bomen achter de ramen, of, nee, ach- 
ter de ramen tralies, achter de tralies bomen Jn 
de frisse Aprilmiddag — moest drie uur zijn — 
honger — spruitjes  
In één flits zag hij tevens de Mof tferug, mense- 
lijker nu, In burger, zonder overjas, zonder revol- 
ver; menselijker, maar juist daardoor veel ge- 

door ]. W. Hofwijk 
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vaarlijker en angstaanjagender. De weke kin 
speelde nu mee en de mond, slap en glimmend ♦ 
als het spoor van een slak over grauw deeg; de 
ogen, troebel en onrustig, speurden van achter 
de bureauvesting, bestreken Van Dijk. Links aan 
een tafeltje een blonde meid, niet lelijk, dikke 
benen, vlezig in vleeskleurige kousen, samenge- 
houden door een nauwe grijze uniformrok — be- 
hoorde tot de andere partij, tot de genadelozen, 
waaraan hij was uitgeleverd — totaal uitgele- 
verd. 
Hij stond nu geheel alleen. 
„Setzen Sie sich." 
Van Dijk bleef staan; de gedachte dat hij geheel 
alleen tegenover deze overmacht stond — men 
kon hem slaan en martelen en vermoorden achter 
deze dikke muren zonder dat er een haan naar 
kraaide — deed plotseling een harde korst om 
hem heen groeien, een mengsel van onverschil- 
ligheid, angst, verzet en woede. Er waren nu 
twee Van Dijks: de bange, die bijna zeker wist 
dat het verloren was, en de harde, bijna vijandig 
tegenover zijn innerlijk trillend weke ik. Hij bleef 
staan. 
„Ik spreek geen Duits." 
„U is toch een eh  een gebildeter Mensch." 
„Ik spreek geen Duits." 
Hij was nu kogelrond, een egel, die zich ingerold 
had tot een harde onkwetsbare bal. Hij kroop in 
zijn afweerstelling en werd een mechanisch be- 
wegende en mechanisch handelende pop. 
Het vochtig glimmende slakkenspoor vertrok 
tot iets dat op een lachje leek. 
„Schon gut  ik zal wel Nederlands spreken." 
Hij had een dikke, iets schorre stem, tikje ver- 
moeid. „Gaat u zitten". 
Van Dijk ging zitten. Hij sloeg zijn ogen niet 
neer. Nu gaat het beginnen, dacht hij. Ontken- 
nen! Laat je niet neerbijten. Nooit! 
„Uw naam?" 
„Van Dijk". 
„Voornamen". 
Hij antwoordde automatisch, maar bleef op zijn 
hoede. De bureauvesting vuurde nog niet. Hij 
keek naar de Mof; wijde slappe huid met grove 
poriën. Bestudeerde het gezicht, onbeschaamd 
vorsend; zag opnieuw de ogen, grijzig onbestemd, 
een v/einig uitpuilend, het wit gelig gekleurd, 
waardoor de blik iets troebels kreeg; tussen de 
wenkbrauwen was een groef geslepen, die er in 
gehakt leek wanneer de Mof zich opwond; daar- 
boven het rozige ver doorlopende lage voorhoofd. 
Van Dijk dacht plotseling, dat de weke mond op 
latere leeftijd zeker zou kwijlen en voelde zich 
superieur. 
„Geloof?" 
„Katholiek". 
„Aha  Katholisch. Sie sind Katholisch, mein 
lieber Freund " Blik vernauwde zich, groef 
werd dieper — waar maak je je dik over?L — 
„Een katholiek mag niet liegen, hè?" Hij sprak 
het Nederlands langzaam, het kostte hem waar- 
schijnlijk moeite en hij rekte de klanken, of hij 
een van buiten geleerd lesje opzei. Toen lachte 
hij opnieuw, alleen zijn mond werd smaller; de 
ogen lachten niet mee en de lach was zeker niet 
diep. 
„Katholisch  ja, ja". De blonde meid schreef, 
alles werd opgeschreven. Het was een gemoede- 
lijk verhoor, waarbij de Mof, zich zelfs verstrooid- 
heden permitteerde. Hijzelf mocht dat niet: de 
Mof was aan zet; nu was de Mof aan zet en hij 
zou aan zet blijven. Even glipte zijn aandacht 
weg: niet verslappen! 
„Beruf?"  woonplaats, familie...... Het duur- 
de lang. Hij begon hoofdpijn te krijgen van de 
honger, maar de Mof stelde zijn vragen nu snel- 



Ier achter elkaar; hij mocht niet rusten,..; de weg 
was lang, eindeloos; men dreef hem met kleine, 
niet onvriendelijke porren vooruit; de Mof porde, 
de Mof blééf porren. 
Van Dijk wilde vragen of hij even rusten mocht, 
of er even een stilte werd toegestaan, waarin hij 
niet hoefde te denken; wapenstilstand om de 
doden te begraven aan weerszijden; doden? Er 
waren nog geen doden. 
„Ja, ik studeerde rechten in Leiden". 
„Hebt u er veel vrienden?" 
Opletten, opnieuw wilde zijn aandacht spijbelen; 
buiten werd het avond, onmerkbaar, asgrauw, 
door de tralies achter de ramen neersneeuwend- 
honger. Niets latên merken  

Toen sprong de stem van de telefoon tussen het 
vraag- en antwoordspel. Rust  Halftime  
stand: dubbel nul. Van Dijk zag hoe de dikke, 
vlezige hand de hoorn opnam: „Verzeihe  Ja, 
Haubrock hier  Noch immer dasselbe?  
Ach Mensch, es gibt doch...... Ach nein! Nein! 
Nein! Man musz hart sein  Ja, hart, hart! Er 
wird reden  bestimmt, er wird reden! Heute 
abend, ja  ich werde selber kommen " — 
hij lachte zelfverzekerd en plotseling golfde in 
Van Dijk de angst terug op: wat was er'achter 
dit lachje? — „Er wird bestimmt reden  
jawohl" — oh, dit klonk zo gruwelijk zeker; nooit 
reden, nooit, nooit! 
Hij hing de hoorn weer op en streek met de dikke 
hand over zijn voorhoofd; de hand moest droog 
en koud zijn. Hij had een zwaar beroep, natuur- 
lijk had hij zorgen: zoals een ander moeilijkheden 
had in zaken, zo zou ook Haubrock in zijn werk- 
kring moeilijkheden  met slaan kon men die 
moeilijkheden  niet aan denken, niet aan 
denken. 

Plotseling: 
„U kent een zekere Van Hapert?" 
Eerste schot, kruitdamp, in de kruitdamp zijn 
verwondering: „Van Hapert ?" 
Tijd winnen! God help me! Ze weten iets, heeft 
iemand gepraat? Van Hapert's stem tijdens het 
onderhoud bij hem thuis: „We hebben elkaar 
nooit ontmoet, Van Dijk " 
„Ik ken zo'n hoop mensen. Als je studeert en met 
sport en zo  ik bedoel " 
„Ja oder nein" — Kijk 'm recht in zijn ogen!, 
goed geantwoord, Van Dijk; probeer 'm uit te 
horen. 
„Ik ken zo'n hoop mensen  ik meen  dat 
ik die naam wel eens gehoord heb " De dikke 
hand verschoof. 
„Mensch du bist Katholisch" — overredend en 
dreigend — „Du darfst nicht lügen". 
Van Dijk zweeg; in de harde koppigheidskorst 
drumde de bons van zijn hart. Wij hebben elkaar 
nooit ontmoet, Van Dijk. 
„Also  u kent hèm niet perzoonlijk?" — per- 
zoonlijk, perzoonlijk  de accentklank van 
deze „z" kreeg in de schemer iets dreigends; 
waar was de uitweg ? — 
„Ik ken zo'n hoop mensen, misschien heb ik 
hem wel eens ontmoet, maar  — dit was één 
stapje achteruit!! — 
„U mag niet liegen  de Katholische kerk 
leert, dat u niet liegen mag " 
„Ik lieg niet; kunt u zich al de mensen nog 
herinneren, waar u wel eens kennis mee ge- 
maakt heb?" 
Scherper: — God, hij werd kwaad! 
— „Wer hat hier zu fragen? Sie oder ich?" 
„Ik spreek geen Duits", onverschillig, inwendig 
trillend. Hij zette zich onmiddellijk schrap toen 
hij dit gezegd had, maar Haubrock keek plotse- 
ling op en lachte weer, vaderlijk vermanend over 
zoveel domheid en brutaliteit. 
„Mein Lieber, wenn sie wuszten  Wij weten 
veel meer als jij denkt  Wij weten  
alles  alles  Wat zou Van Hapert zeggen 
als ie weer iemand naar jouw slot stuurde? 
Zeventien treden telde de trap naar de biblio- 
theek  Maar de boodschap was, dat ie er 
drie moest " 

Van Dijk hoorde hem niet meer; houdt de 
kamer tegen!! De muren zakten plotseling weg; 
dit was verraden! Van Hapert had gepraat; hij 
zat plotseling midden op een oneindig wijde 
vlakte, duizelingwekkend hoog. En de stem van 
Haubrock knaagde, boorde. Hij voelde zich mis- 
selijk en zijn duizeligheid vlaagde beurtelings 
koud en warm over hem heen. 
De vraagstem zakte weg, kwam spottend 
terug  Hij moest antwoorden, antwoorden, 

antwoorden!! Wat had Van Hapert nog meer 
verteld? Alles verraden? Nieuwe stap in de 
gapende ruimte; alsof hij van zgn stoel klom 
en over wilde steken naar het bureau: schijn- 
manoeuvre. 
„Ja  ik herinner 't me". ' 
Stem uit snel optrekkende kruitdamp: „Zo  
dat is beter  Dus u kent Van Hapert?" 
„Oppervlakkig". 
„En toch is hij bij u thuis geweest  Op 
het slot?" 
„Ja". Hij kon weer zwak, maar normaal ant- 
woorden. — Reden verzinnen! Waarom? Waar- 
om kon'Van Hapert bij hem thuis komen? — 
„Eigenaardig". 
„Tóch niet onmogelijk? Ik mag toch " 
Maar u maakte zelfs een geheime afspraak 
met hem?" 
„Hoezo?" 
„De trap naar de bibliotheek had veertien 
treden " 
„Ik  ik zal u dat zeggen — Maar wélt ? 
Wat!? Hij was moe en kon niet meer; alles 
glipte weg, voor hij het kon grijpen. 
„Ja ?" 
In een flits: „Wij verkochten  thuis wel 
eens  hout". — Ha!! — „Wij hebben grote 
bossen rondom het kasteel  maar", hij lachte 
zenuwachtig opgelucht, „maar we verkochten 
dat hout zwart " 
„Ach " de stem trof hem vlak in zijn ge- 
zicht; het ongeloof er in verstikte alles; maar 
hij praatte nu door, hij wilde een heel verhaal 
doen, wanhopig, over dit zwarte hout; tegen 
beter weten in, wilde hij over dit hout praten; 
de invallen duizelden van alle kanten op hem 
toe  Praten, praten  
Maar Haubrock onderbrak hem, verstrooid 
bijna: „Ich werde  eh, verzeihe  U krijgt 
gelegenheid om nog meer verhaaltjes te ver- 
zinnen " — schoft, schoft!! — „Sie; eh," — 
hij drukte op een knop — „U hebt geluk  
U mag nadenken  mooie verhaaltjes ver- 
zinnen  maar wij weten alles  Van Ha- 
pert" — zeer nadrukkelijk — „Van Hapert hat 
Angst  dèr hat Angst mein Lieber!! Und 
Mensen, die Angst haben, sprechen die Wahr- 
heit " 
Van Dijk wilde nog wat zeggen, maar de Mof 
sneed hem de pas af. 
„Wij hebben nog andere methoden  Mein 
lieber Jungen, wénn Sie wuszten  

De manke kwam binnen; het werd een droom, 
alles gebeurde zoals het moest gebeuren; hij 
wilde lachen, bevrijd en tegelijk gek van angst 
om iets dat veel verschrikkelijker was, iets dat 
men alleen maar raden kon uit de stem van 
Haubrock „Wenn Sie wuszten " 
Hij voelde zich plotseling doodmoe. 
Buiten schoof de avond dicht, achter de tralies. 
De manke stond daar in de schemer; hij was 
ineens nieuwsgierig of de meid alles had kunnen 
opschrijven, of ze zich in het donker niet vergist 
had... hij wilde het vragen, bedacht wanhopig 
dat dit dwaas was. 
Van Dijk liep naar de manke, op stijve benen, 
automatisch. Hij durfde niet meer naar de 
bureauvesting kijken, zag slechts de benen, 
vlees in vleeskleurige kousen. Wij hebben nog 
andere methoden  wij hebben nog andere 
methoden  wènn Sie wuszten; mein lieber 
Freund, lieber Freund  
Hij meende, dat dit een einde was, dat hij niet 
meer kon. 
Hij wist zelf niet, dat dit nauwelijks een begin 
was. 

(Wordt vervolgd). 

KWIJNENDE BELANGSTELLING 

Een antwoord 

aar aanleiding van het artikel in de Stichtingsrubriek 
1^^ „Kwijnende belangstelling" van Toon, waarin de me- 

ning van de lezers wordt gevraagd omtrent de oor- 
zaken van de geconstateerde kwijnende belangstelling voor 
het Stichtingswerk, wil ik hierover gaarne mijn mening zeg- 
gen. 
„Iedere oud-verzetsman heeft de morele plicht zijn volle 
medewerking te verlenen als de Stichting dit van hem eist 
en geen enkele medewerker mag zich hieraan onttrekken". 
Vriend, dat heb je zeer juist gezien, maar dan moeten wij 
er ook op kunnen rekenen, dat er een beroep op ons zal 
worden gedaan, wanneer dat nodig blijkt. Dan moet men 
niet later op een vergadering van oud-illegale werkers van 
de districtsvoorzitter van de Stichting het verwijt te horen 
krijgen, dat er niemand op de districtsvergadering aanwezig 
was, terwij! van het houden van bedoelde districtsvergade- 
ring geen der medewerkers op de hoogte was. Bij navraag 
aan een vriend, oud-KP-er, in een naburige plaats, die daar 
als secretaris van het plaatselijk bestuur der Stichting op- 
treedt, werd mij alsnog van deze vergadering kennis gege- 
ven en tevens aangeboden om mij regelmatig de mededelingen 
omtrent de Stichting en agenda's van te houden Vergade- 
ringen te doen toekomen. Dit heb ik geweigerd, aangezien 
mij is gebleken, dat men in onze afdeling blijkbaar geen ge- 
bruik meer van de oud-verzetsmensen wenst te maken. Oud- 
medewerkers, die zich geheel belangeloos hadden opgegeven, 
of liever, die het als inlossing van een ereschuld beschouw- 
den om enkele weken achtereen dag in dag uit te sjouwen 
om maar contribuanten voor de Stichting te krijgen en daar- 
mede veel succes hadden, werden nadien niet meer inge- 
schakeld. Ik had eerst nog verwacht, dat bij de aanbieding 
van de kwitanties voor het jaar 1947 een beroep op de 
medewerkers zou worden gedaan, zodat zij nog eens het 
contact met de contribuanten op konden nemen om eventueel 
de bijdragen verhoogd te krijgen en om nieuwe ingezetenen 
te bezoeken met het oog op de uitbreiding van het contri- 
buantental. 
Zo althans had ik mij de taak van een medewerker gedacht. 
Twee maanden na ontvangst werden de kwitanties echter 
aangeboden door iemand, die als herstellend patiënt toch tijd 
genoeg had en wie het in het geheel niet interesseerde of 
de kwitanties werden geaccepteerd of geweigerd, hoewel hij 
ervoor werd betaald. Het resultaat was dan ook zeker 15% 
geweigerde kwitanties. Ik heb mij hier zeer aan geërgerd 
en zeer vele medewerkers met mij, temeer toen ons bleek, 
dat er plaatselijk een Stichtingsbestuur was gevormd, zonder 
één oud-verzetsman of -medewerker hierin op te nemen. 
Wij kunnen het ons zeer wel indenken, dat u begint te kla- 
gen, want bij een dergelijk bestuur, dat geen minuut meer 
aan het Stichtingswerk besteedt dan strikt noodzakelijk is 
en dat niets weet van plicht of verantwoording jegens de 
gevallenen, moet de Stichtingsactie verlopen. Ik heb over 
deze gang van zaken gesproken met de Stichtingsdirecteur, 
Deze bleek niet op de hoogte te zijn met de wijze, waarop 
het plaatselijk bestuur was samengesteld. Overigens was hij 
van oordeel, dat het, nu het bestuur eenmaal was gevormd, 
beter was hieraan niet meer te tornen om ongenoegen te 
voorkomen. Dit is volkomen begrijpelijk. 
Ik heb absoluut geen behoefte aan een plaatsje in het be- 
stuur, doch het doet mij oprecht leed, dat een en ander in 
deze m.i. ongewenste richting gaat. Niet alleen bij ons, maar 
ook in andere plaatsen. Er zijn groepen, die er welbewust 
Op uit zijn om al wat anders denkt uit het bestuur te weren 
en die thans reeds maatregelen treffen om bij een even- 
tuele verkiezing voor het provinciale bestuur hun invloed 
te doen gelden. In de besturen bevinden zich zeer weinig 
oud-verzetsmensen; immers, die dringen zich niet naar voren 
en vragen niet om gekend te worden. Wij hebben onze plicht 
gedaan en vraagt men ons om voor onze Stichtingsgezin- 
nen onze plicht te doen, dan zal niemand in gebreke 
blijven. 
Daarom, waarde vriend, zullen gezellige avondjes heus niet 
nodig zijn. Indien men de oud-verzetsmensen nodig heeft, 
komen zij wel. Hoe echter de provinciale besturen deze men- 
sen in kunnen schakelen in die plaatsen, waar men hen er 
liever niet bij heeft, dat weet ik niet. 
Toch zullen wij er voor hebben te zorgen, dat de schuld 
aan de Stichting worde beschouwd als een Ereschuld, opdat 
onze actie niet verloopt in een schooipartij. 
Usquert. KOOS. 

In hoeverre Koos hier de spijker op de kop slaat kunnen wij 
van hieruit moeilijk beoordelen, daar wij niet met de plaat- 
selijke omstandigheden op de hoogte zijn. Binnenkort hopen 
wij echter nog eens op deze zaak in zijn algemeenheid terug 
te komen. 

REDACTIE. 
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Moeizaam en moeilijk tropenleven, maar 
toch Kerstmis door de gave van vijl 
simpele guldens. 

De boot heeft de duizenden pakjes naar Indtë gebracht. 
Ze werden in de havens uitgeladen en in trucks, jeeps 
en bootjes gebracht naar de zoon, echtgenoot of ver- 
loofde op de eenzame post ergens in de Indische 
Archipel  
De Kerstdagen zijn overal — bij de een in meerdere, 
bij de andere in mindere mate — een probleem geweest. 
Het waren voor al onze jongens, te land, ter zee 
of in de lucht, gevoelige dagen. Zij hebben in Indië een 
heel ander karakter gedragen en vaak meer emoties 
opgewekt' dan in Nederland. En dat is begrijpelijk. In 
het Vaderland zijn deze dagen betrekkelijk gemakkelijk 
beleefd en gevierd. Men was daar in familiekring, men 
had daar de gezellige huiskamer, de speciale feestmaal- 
tijden en de, kerkgang, de winterkoude buitenshuis en 
de knuswarme sfeer met kaarslicht of kerstboom bin- 
nenshuis. En omdat op deze dagen bijna niemand arbeid 
hoefde te verrichten, kon men zich rustig verdiepen in 
de Goddelijke boodschap op de achtergrond van het 
feestvieren. 
Maar zo kon het helaas niet zijn bij onze jongens te 
velde. 
Er was geen vertrouwde familiekring, geen huiskamer, 
lang niet overal een extra toebereide dis. veelal geen 
kerkgang en helemaal geen sneeuw of klokgelui onder 
een "koude vrieshemel, geen binnenkamersfeer en geen 
kerstboom. 
Het is natuurlijk wel zo, dat al deze omstandigheden 
slechts de uiterlijke franje van het feest vormen, maar 
een in Nederland geboren en getogen jongen kan het 
jarenlange beleven van deze omstandigheden, die voor 
hem een belangrijke bijdrage zijn geworden om het 
feest ook innerlijk te beleven, niet zo maar een korte 
tijd vergeten. Maar in Indië moet hij dit toch bijna 
allemaal missen. En dat niet alleen, maar er zijn 
bovendien verschillende omstandigheden, die het ware 
feestvieren zelfs nog bemoeilijken. 
Ook met Kerstmis is het hier b.v. nog lente en zomer 
tegelijk. De huizen zijn open en luchtig, zodat het 
knusse vervalt. De plichten van patrouillelopen en 
wachtkloppen gaan ook op de feestdagen door. En de 
onrust, de moeilijkheden en gevaren, belemmeren een 
kalme, vredige gedachtengang. Onder deze omstandig- 
heden nu hebben de mcesten onzer Kerstfeest gevierd. 
En iedere Nederlander zal dan begrijpen, dat elk 
teken van medeleven uit het Vaderland op zulke dagen 
dubbel wordt gewaardeerd. 
Ik was ergens op Zuid-Sumatra op een naamloze, af- 
gelegen buitenpost   een van de honderden  
Een dorpje aan een rivier, midden tussen de bossen, 
waarin olifanten, wilde koeien, zwijnen en wilde vogels 
een bijna ongestoord en verborgen bestaan leiden. 
Van de lucht uit bezien, een onafzienbare, groene woud- 
vlakte. Ergens een bruin lint, de rivier. Op de oevers 
koestert zich hier en daar nog een krokodil in het 
zonnetje. Èen rij houtvlotten, waar de dorpsbewoners 
zich baden en kleren wassen. Boven op de oeverrand 
een dorpsweg en dan de rij houten huizen op palen voor 
de soms hoogstijgende vloed. In een van deze huizen 
hebben 12 Nederlandse jongens en 14 Inheemse mili- 
tairen met hun commandant hun woning. 

Twee dagen voor Kerstmis. 
Het is twaalf uur in de middag. Twee militairen zitten 
op de trap voor het huis. Op de binnengalerij is een 
korporaal bezig postbladen te openen. De wacht staat 
soezerig aan de rivierkant te dromen. Er hangt een 
lome stilte, af en toe verbroken door de kef van „Rik- 
kie" naar een voorbijsnuffelende dorpshond. Motorgeronk. 
Het hoogtepunt van de dag. De fouragewagen. Het 
bivak wordt levendiger. Gezichten duiken op. „Is er 
post?"....;. Gretige handen grabbelen de chauffeur het 
stapeltje uit de vingers. „Wapenbroeders", het solda- 
tenblad is er ook. Speciaal Kerstnummer, maar dan komt 
de verrassing; de NIWIN-kerstpakketjes voor deze 
buitenpost. Sommigen zijn vochtig geworden. „Van- 

(Wordt vervolgd op pag. 8). 

* IND1E 

Aan de Redactie van het 
weekblad „De Zwerver" 
Naar aanleiding van enkele tendentieuze artikelen van de hand 
van H, v. R. zou ik gaarne in de vorm van een ingezonden 
stuk enige opmerkingen willen maken. 
Het heeft mij meer dan eens verwonderd, dat ,,De Zwecver", 
van huis uit het orgaan van de LO.-LKP.-Stichting, ten aanzien 
van de Indonesische kwestie zo eenzijdig politiek georiënteerd 
is. De LO. en de LKP. waren toch in wezen a-politieke orga- 
nisaties. 
Men zou verwachten, dat het orgaan van een dergelijke organi- 
satie óf niet aan politiek doet, óf indien ze politieke problemen 
behandelt een meer objectieve houding aanneemt i-c, beide 
stromingen tot haar recht laat komen en aan de lezer de eind- 
conclusie overlaat. 
Stelling nemen in het Indonesische conflict op een wijze, zoals 
,,De Zwerver" dat doet bij monde van H. v. R. is in feite 
in hoge mate ondemocratisch. Nu wordt de indruk gevestigd, 
dat het standpunt van H, v. R. het standpt/ht van de LO.- 
LKP. zóu zijn. Ik waag dit wel zeer te betwijfelen en eigenlijk 
valt het ook buiten de competentie van de LO. cn de LKP. 
om hier positie te kiezen. 
Indien ..De Zwerver" zich ten doel stelt het Indonesische 
probleem als probleem te behandelen (zie het nr. van 29 Nov. 
'47), dan zal zij moeten beginnen met een exposé te geven van 
de politieke ontwikkeling in Indonesië voor deze oorlog. Het 
probleem als zodanig is niet te beoordelen zonder kennis te 
hebben genomen van de fundamentele politieke gebeurtenissen 
in de Indonesische geschiedenis. 
De vaak gehoorde bewering, dat het zclfstandigheidsstrcven, 
belichaamd in de republiek, een Japans misproduct is, zal dan 
even dwaas als dom blijken te zijn. Deze qualificatie zal even- 
zeer blijken fc gelden voor de meer dan simplistische opvatting 
als zouden figuren als Sockarno en Sharir op één lijn zijn te 
stellen met Musscrt, Quisling e.d. 
Vervoljfens zal ,,Dc Zwerver", behalve de mening van H. v. 
R., ook de andere stroming tot haar recht moeten laten komen. 
Zij ral zeer zeker niet mogen vergeten de artikelen van prof. 
Kraemer (gepubliceerd in ,,Wending") te behandelen. De me- 
ning van deze theoloog, die 13 jaar in Indonesië gewerkt heeft, 
zal men zonder reserve als eerlijk kunnen aanvaarden. 
Helaas kan men dit van zo weinig personen zeggen. Hoe vaak 
toch nog. blijkt het oordeel bewust of onbewust vertroebeld te 
zijn door egoïstische motieven, gekrenkte nationale trots e.d. 
Of om met Prof. Kraemer te spreken: 

Christelijk gesproken werd men voortdurend getroffen door 
het feit, dat — het tegendeel van hetgeen men zou ver- 
<—wachten van hen. die zich onder Jezus Christus en Zijn 
Geest willen buigen — er nooit behoefte bleek te bestaan 
de harten en gewetens van het lezerspubliek ervoor open te 
houden, dat zich onder hooghouding van het gezagsbegin- 
sel zo gemakkelijk de onwedergeboren instincten van natio- 
nale trots, machtsbegeerte, economische belangen, voort- 
zetting der koloniale verhouding kunnen verschuilen en de 
feitelijke leiding hebben en in feite ook vaak zich aldus 
verschuilen en de leiding hebben. 
Zo iemand voor deze gevaren een open oog behoort te 
hebben en het .ter opscherping van de gewetens, behoort 
te ontmaskeren, dan is hij het. die diep overtuigd is van 
de zondigheid en arglistigheid van het menselijk hart. 
Van deze profetische gevoeligheid en scherpziendheid. waar- 
in bladen en partijen, die zich zo massief beroepen op 
gehoorzaamheid aan God en Zijn Wet. behoorden uit te 
blinken, blijkt in de voorlichting zelden of nooit iets. 
Tegenstanders moeten verslagen worden, ideeën erin ge- 
hamerd. De felheid en — in het licht van het Evangelie — 
wereldse ongebrokeoheid en ongeremdheid, waarmede dit 
geschiedde en geschiedt herinnerde cn herinnert vaak pijn- 
lijk aan de blijkbaar innerlijke ongeremdheid, waarmede 
nationaal-socialisten en communisten hun tegenstanders ver- 
slaan en hun ideeën erin hameren. 
Tot zo ver Prof. Kraemer. 

Het heeft mij gefrappeerd, dat veel van het bovenaangehaalde 
van toepassing is op de uitlatingen van H. v. R. Men leze 
slechts zijn commentaar op het ingezonden stuk van J. P. Ruiting 
(In een Sept. nr.), die terecht pleit voor nuchterheid cn ob- 
jectiviteit, men leze in hetzelfde nummer ..zcepbeilefl", men 
lezé in Nr. 51 ,,Indië". 
Deze eenzijdige en kortzichtige en volgens democratische prin- 
cipes ontoelaatbare wijze van voorlichten, die inderdaad meet 
lijkt op het inhameren van H. v. R.'s ideeën in de hoofden 
van z'n lezers, is feitelijk een belediging aan de intelligentie 
van de oud-verzetsman. 
Belicht het Indonesische probleem ook van de andere zijde: 
laat de tegengestelde visie, de visie van vele prominente Ne- 
derlanders, oud-verzetslieden, eens tot haar recht komen. 
Pas dan zal men pro en contra tegen elkaar kunnen afwegen 
en zal de lezer, i.c. de oud-illegale werker enigermate in staat 
zijn uit de hem geboden gegevens een indruk te vormen van de 
gecompliceerdheid van het probleem, waarvoor de huidige rege- 
ring zich geplaatst ziet. R. C., Warmcnhuizen. 

Commentaar. 
Het is vermoedelijk een vreemd en journalistiek ondeugdelijk 
gebruik van de Zwerverredactie om tegenstanders zoveel plaats 
in te ruimen. En dan nog wel zó'n tegenstander: ,.Ondemocra- 
tisch stelling nemen, oneerlijkheid, herinneringen aan nationaal- 
socialisme en communisme," zegt hij van het schrijven van H. 
v. R. over Indië. 
Eerlijk gezegd, de critiek van de heer P.' is op 't kantje af 
van onbehoorlijk te worden en wij zijn niet gewend onze lezers 
onbehoorlijke dingen voor te zetten. Intussen, willen we aan- 
nemen, dat de briefschrijver al schrijvend in toorn ontstak cn 
niet al zijn opmerkingen hem aangerekend mogen worden. En 
deze brief is toch wel interessant, omdat er lezers blijken te 
zijn, die nog steeds niet begrijpen waarom het mogelijk cn 
nodig is in ,.De Zwerver" over Indië tc schrijven. 
Ik wil allereerst pegen een samenvatting tc geven van P s ver- 
wijt tegen mijn schrijven over het Indische probleem. 

De LO. en LKP. waren a-politieke organisaties en H. v. 
R. moet dus óf niet aan politiek doen. óf beide opvattingen 
weergeven. Zoals 't nu gaat. geeft H. v. R. zijn mening 
voor de mening van de LO. en LKP. uit en Is zijn schrij- 
ven een belediging voor de Intelligentie van de oud-ver- 
zettcr. 
Nodig is het de historische ontwikkeling van Indië in het 
geding te brengen. 
Vervolgens wentelt P., doelend op oneerlijkheid uit cgoïs- 
Oische motieven en gekrenkte nationale gevoelens, een for- 
midabel citaat van Prof. Kraemer op de schouders van 
H. v. R-, waardoor deze zijn wereldse ongebrokenheid, 
onwedergeborenheid en koloniale gezindheid moet leren zien 
In het licht van de profetische gevoeligheid van Prof. 
Kraemer, wiens profetenmantel een ogenblik overgenoimcn 
wordt door de heer P. 

Eerst dan maar het laatste. Prof. Kraemer is een eerlijk aan 
en daarom moeten we hem aanvaarden. En die eerlijkheid brengt 
P. in verband met zijn 13-jarig verblijf in Indonesië, welk feit 
vermoedelijk bij hem de doorslag geeft voor genoemd aan- 
vaarden. 
Wat zegt mij dat, geachte heer? Als een eerlijk man met een 
blinddoek voor tegen een lantaarnpaal aanloopt, moet ik- hem 
dan volgen? En is een 13-iari'- verblijf in een land een garan- 
tie. dat iemand een fundamenteel staatkundig probleem over zo'n 
land door heeft? Er zijn er immers wel, die langer in een land 
woonden en nochtans dwaalden? En U en ik behoefden toch 
nooit in Duitsland of Rusland geweest tc zijn. om te weten, 
dat een prin' iecl onjuist beleid gevoerd werd? 
Neen. neen, dat zijn geen argumenten. 
En dan het betoog van Prof. K. Ik ken die betoogtrant van 
hem en zij maakt waarlijk geen indruk op mij. Er is immers 
geen bewijs van gelijk in gelegen, dat men een profetenman- 
tel aandoet cn dan ergens heel hoog gaat ritten om anderen, 
die zich ook Christenen noemen, te verketteren als onwedcr- 
geborenen? Niemand zal ontkennen, dat mensen, die uit het 
gezagsbeginsel redeneren, ook last hebben van tal van andere 
en dikwijls minder edele motieven. Maar wat zegt dat? Prof. 
K. is toch geen zondeloos mens? Ik ben niet van plan allerlei 
motieven, die hem parten spelen, te gaan opsporen. 
Indien men een tegenstander aanvalt, moet men hem voor 
waarachtig houden, d.w.z. hem netnen voor wat hij zegt. tenzij 
zijn daden radicaal in strijd zijn met zijn woorden. Zo wil ik 
Prof. K. bezien en zo wens ik. dat hij zijn tegenstanders 
beziet, niet met een profetenmantel om. die hij zichzelf aan- 
meet, maar gewoon vanuit zijn eigen standpunt, (waaruit hij in 
feite ,,tegenstanders bestrijdt en ideeën inharaert" op juist derelf- 
de manier als de door hem gewraakten doen). 
Alle respect voor Prof. K. maar geen z.g. profetische gevoe- 
ligheid. geen decorum van objectiviteit mag ons misleiden in 
de discussie. Er dienen standpunten geconfronteerd te worden 
en dat vordert fundering van Prof. K's standpunt, cn zakelijke 
bestrijding van *t andere standpunt. Beiden ontbreken geheel. 
Maar nu het springende punt: de politiek van het Indiëproblecm 
in »,Dc Zwerver", 
Indien ik op het voorstel van de heer P. inga en twee stand- 
punten in ,.De Zwerver" ga vertolken, dan maak ik twee 
fouten. In de eerste plaats doe ik onrecht aan alle overige 
standpunten, want er zijn er heel wat meer dan twee. Het is 
toch immers niet billijk om alleen Uw standpunt toe te voegen? 
In de tweede plaats komen we dan in het vlak van de partij- 
politiek cn eerlijk gezegd had ik de heer P. zo principieel wil- 
len zien. dat hij gezegd had: geen standpunten in ,,De Zwer- 
ver". Nu helt hij over naar toevoeging van zijn opvatting^ 
Maar wil ik dan in feite het recht verdedigen, dat slechts mijn 
standpunt over het probleem- in ,,De Zwerver" mag komen? 
Allereerst moet een misverstand uit de wereld. Er is een re- 
dactie. die verantwoordelijk is en er is een bestuur, dat de redac- 
tie controleert. Distancieer mij daarvan niet, want dan ,,béle- 
ligt LI de intelligentie van redactie en bestuur". 
Maar nu terzake. De fout in de redenering van een aantal 
personen en ook van de heer P. t.o.v. dit probleem is. dat zij 
niet inzien, dat dit probleem in ,,De Zwerver" agn de orde 
moet komen, omdat het ten diepste geen partijpolitiek probleem 
is. 
Wat bedoel ik daarmee? Het koninkrijk der Nederlanden inbe- 
grepen Indië) is een constitutionele democratie. Daarvoor zijn 
wij in het verzet geweest, d.w.z. voor de vrijheid om binnen 
het raam van de orde door grondwet en wetten gegeven, in 
partijpolitieke zin in het openbaar van mening te kunnen ver- 
schillen. Over die verschillen mag in .,De Zwerver" niet ge- 
discussieerd worden, maar wel mag en njoet gediscussieerd 
worden over de voorwaarde van de partijpolitiek, over de 
grondwettelijke orde. Waar die ia gevaar is. daar moet ,,De 
Zwerver" alarmeren. 
En die orde is in het geding in de Indische aangelegenheid. 
Zij is n.1. nog steeds niet hersteld in het gebied der republiek. 
Ik behoef geen 13 jaar in Indië gezeten tc hebben om dit tei constateren, noch daartoe een miniticuzc studie tc maken van 
de historie van Indië. 
De ontwikkeling van de volkeren van Indië naar zelfstandig- 
heid. hun welvaart, de beleving van hun grondrechten, dat 
alles is onmogelijk en wordt tenminste op reactionnaire wijze 
onderdrukt door de omverwerping van de orde, door de repu- 
bliek, de orde, die dat alles garandeerde, gebrekkig, zoals 
alle mensenwerk gebrekkig is en zelfs doorspekt met kwade 
motieven, maar niettemin een orde, die dit 'alles beter garan- 
deerde dan de omverwerping ervan. 
Want al was de democratische ontwikkeling voor 1940 in Indië 
nog niet voltooid, zelfs al waren er feiten aan tc wijzen, die 
dringend verbetering behoefden, dan nog houd ik vol, dat de 
rechten van de bevolking ook daar tot ontplooiing kwamen, 
dat zij waarborgen bezat, die haar nu zijn ontvallen door de 
chaos en de dwingelandij van Djokja. 
Dat is principieel in tc zien. omdat de consequentie van het 
omverwerpen van de zich ontwikkelende orde, óf chaos óf 
dictatuur mee moet brengen. Dat is ook concreet aan de fei- 
ten te constateren, thans na 2 jaren beheer van de republiek. 
De ogen in de wereld gaan ervoor open, dat de Javaanse en 
Sumatraanse bevolking onrecht aangedaan werd en wo^dt door 
het wegnemen van hun in wetten vastgelegde rechten, door 
het uitblijven van het herstel daarvan. De insiders constateren 
dit thans aan de wanorde, aan het wanbeheer van de republiek. 
Ziet ge. deze -feiten zijn consequentie van het ondemocratisch 
optreden van de republiek. Wie het goede zoekt, voor de 
bevolking van Indië, wie haar ontwikkeling naar zelfstandigheid 
wenst, die moet haar de verzekering van orde geven, die in 
ontwikkeling was en moet blijven in de wetten van het Koaink- 
rijk. 
Hoe men verder wil handelen, hangt af van partijpolitieke in- 
zichten en is geen probleem voor ,,Dc Zwerver". 
Maar wel is een probleem voor ,,De Zwerver", dat de orde, 
waar de bevolking recht op heeft voor haar ontwikkeling, niet 
hersteld is. . . . j i- ■ 
Ik ben niet van plan te ontkennen, dat ik in de behandeling 
soms tot details geraak, waarvan men kan zeggen, dat er een 
partijpolitiek standpunt uit spreekt. Dat is mogelijk en soms 
glijdt de pen zelfs uit. 
Maar dat is niet de essentie van het schrijven in ,.De Zwer- 
ver" over dit probleem. De essentie is. dat het herstel van de 
constitutionele democratie niet alleen bevochten moest worden 
in Nederland tegen de Duitsers, maar ook voor de Indiërs of 
Indonesiërs als U wilt. en tegen hen. die daar als nationale 
leiders dwalen en het volk onrecht doen. 
Wie dit probleem negeert, zoals de heer P., zoals Prof Kra- 
mer, die begint aan het verkeerde eind en die komt met al 
zijn sympathie voor Indië bedrogen uit, zoals de practijk in 
Indië dag aan dag duidelijker bewijst. Ik ontken die sympathie 
niet. evenmin als de gevoeligheid, (zij 't dat 't geen profe- 
tische is), noch ontken ik de eerlijkheid der motieven, (wie 
mij van oneerlijkheid beticht, moet dat zelf raaar verantwoor- 
den). Maar gevoeligheid, sympathie en eerlijkheid zijn niet 
voldoende om de dingen juist te zien en juist te leiden, noch 
in een gezin, noch in de staat, noch in het Indisch conflict. 
Beslissend is welk standpunt men inneemt, welke motieven 
ons drijven. 
En waar het inzake dat standpunt om de essentie van dc demo- 
cratie. van het staatsverband gaat, moet Indië daartoe en daar- 
toe alleen een plaats hebben in ,,De Zwerver 
Daarmee wordt niets opgelost van het gecompliceerde probleem, 
waarvoor dc regering staat. De regering moet daarin haar 
weg vinden en dc politieke partijen moeten er zich intensief 
mee bezig houden. Op dat punt trekt ..De Zwerver" zich terug. 
De vraag is slechts met welke sleutel men de oplossing wil 
vinden cn over die sleutel wordt, mag en moet in ons blad 

-geschreven worden, want hij betreft de keuze van orde of 
revolutie, van de constitutionele opbouw of van dc afbraak in 
Indië. Wie verkeert kiest, schaadt, met al zijn gevoeligheid, 
en rijn kennis van zaken, de belangen van de bevolking in 
lodié. 

H. v. R 

ï i HI 
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IN MEMORIAM 

PIET FILIUS 
Geboren 24 ]ali 1925 

Overleden 15 Febuari 1945 te 
Sachsenhausen. 

Verschillende malen was men bij 
hem gekomen met het verzoek of 
hij ook in ons rayon te Den Haag 

mee wilde werken, evenzovele malen 
had hij de strijd aangebonden met zijn 
dokter om diens toestemming, maar zijn 
hart was te zwak. Hij mocht niet. Hij 
moest zich rustig houden, terwijl zijn 
vrienden vochten. 
Plotseling kreeg hij echter, door de om- 
standigheden gedwongen, een van de 
zwaarste opdrachten, die het verzetswerk 
kende. 
De S.D. arresteerde bij hem thuis zijn 
vriend, de LKP-er Piet Krol (•)•), die 
een liquidatie verricht had. Toen ge- 
vraagd werd wie Piet en zijn mede- 
werkers aan dit onderdak geholpen had, 
greep hij zonder enige aarzeling zijn 
kqns' en begon aan onze zijde zijn ille- 
gaal werk met zijn antwoord: „Ik heb 
ze hier gebracht". 
In de komende verhoren bleek zelfs "de 
S.D. wel, dat hij dit niet kon hebben 
gedaan. Hun bekende huichelmethodes 
werden ook op hem toegepast. „Als je 
maar een naam noemt ben je vrij, zelfs 
uit het concentratiekamp. Anders moet 
je het zelf maar weten." 
Zo begon hij zijn zware tocht: Schcve- 
ningen, Vught, Oraniënburg, Sachsen- 
hausen. 
Steeds werd het zwaarder, maar hij 
bleef' zwijgen en het werk in ons rayon 
kon zonder onderbreking doorgaan. Hij 
deed echter meer. Ondanks zijn zwak 
gestel en zijn negentienjarige leeftijd 
beurde hij zijn vaak veel oudere mak- 
kers op. Zo waren er velen, die bij 
hem steun zochten. Hij poogde hen op 
te heffen boven de dagelijkse ellende 
door het zonnige getuigenis van. zijn 
rijk geloof. 
In Februari 1945 schrijft hij, juist her- 
steld van een zware roodvonk, de vol- 
gende woorden aan zijn ouders: „Voor 
jullie vind ik het heel, heel erg, dat ik 
hier ben. Voor mijzelf is dit de mooiste 
tijd van mijn leven, omdat ik hier pas 
goed mijn Jezus heb leren kennen en 
van Hem kan getuigen." Eind Maart 
kwam deze brief in Holland aan. Zijn 
strijd was toen al ten einde. 
Bij de nadering der geallieerden werd 
hij vermoord, aangezien hij, pas her- 
steld van roodvonk, niet geëvacueerd 
kon worden. 
Bij het gloren der geallieerde overwin- 
ning ging hij de grote overwinning van 
zijn Hemelsche Koning vieren. Ik weet 
ook zeker, dat hij zo zijn sterven ge- 
zien heeft. 
Een van zijn medegevangenen zei ons, 
dat zijn eerste gedachte na zijn thuis- 
komst was geweest: 
„Here, dat Gij hem daar deed sterven 
en ^o 'n armzalige getuige als ik deed 
terugkeren." 
Piet Filius, jij hebt behoord tot de 
ruggegraat van ons verzet. Door jou 
kon het werk doorgaan en mochten wij 
blijven leven. 
En nu, nu alles voorbij is, maakt jouw 
moedig getuigenis en voorbeeld in die 
tijd van verschrikkingen, die alweer 
zoverre van ons ligt, ons nog dagelijks 
beschaamd. 
Moge God je ouders steunen op hun 
moeilijke weg. 

J. M. C. J. 

CHR1ST1AAN JOZEFUS GIGENGACK 
Geboren 18 December 1893. 
Overleden 19 Maart 1945. 

Christiaan Jozefus Gigengack werd op 20 April 1944 te 
Doetinchem door de SD gevangen genomen, nadat hij 
reeds op 12 Maart 1944 met zijn gezin zijn woning had 

moeten verlaten, met gedeeltelijke achterlating van het meu- 
bilair. 
Deze gevangenneming maakte een abrupt einde aan een grote 
verzetsactiviteit. 
Want reeds wijlen C. Poulie, met wie hij bevriend was, nam 
contact met hem op en schakelde hem in voor allerlei zaken 
i.v.m. het verzetswerk. Hij stond immers bekend als iemand, 
die de nood van anderen begreep en geen ophef maakte over 
hetgeen geschied was of gedaan moest worden. 
In eenvoud ging hij zijn weg, haalde geld op voor de onderdui- 
kers en zorgde, dat zij en ook de geallieerde piloten, van kleren 
werden voorzien. De militairen, die in krijgsgevangenschap te- 
ruggevoerd moesten worden, voorzag hij van een Ausweis. Zie- 
hier een kleine opsomming van zijn werkzaamheden. Wij zou- 
den niet in zijn geest handelen, indien wij hiervan een uitvoe- 
rig relaas geven. 
Een moeilijke weg viel hem na zijn arrestatie ten deel. Van 
Vught werd hij overgebracht naar Oraniënburg, vandaar in 
begin December naar Polen. Het zal een vreselijk transport 
geweest zijn, voordat hij eindelijk in Bergen-Belsen aankwam, 
waar hij volgens het laatste bericht, dat uit Noorwegen kwam. 
op 19 Maart nog in leven was, ziek, zwak en hongerig. 
Sedertdien kwam geen bericht meer van hem. Tevergeefs heb- 
ben wij gewacht en gehoopt op enig nieuws en gebeden om 
een spoedige thuiskomt. Tenslotte bracht het Rode Kruis een 
officieuze mededeling van zijn overlijden op 19 Maart 1945. 
Het zal voor zijn vrouw en kinderen een grote trootst zijn te 
weten, welk een goed kampgenoot hij is geweest; getuige de 
vele brieven, die zij na de bevrijding over hun man en vader 
mochten ontvangen. Zelfs onder de meest benarde omstandig- 
heden verloor hij zijn goed humeur en de moed niet. Waar het 
kon, bood hij ook in het kamp de helpende hand en deelde van 
zijn ontvangen levensmiddelenpakketjes mee aan zieken. 
Zijn strijd heeft hij met zijn dood moeten beëindigen, maar Gods 
oneindige Rechtvaardigheid en Goedheid heeft voor hem echter 
spoedig de zegevierende overwinning in het eeuwige vaderland 
doen aanbreken. Dit zal zijn vrouw en zijn kinderen sterken in 
hun gemis en verdriet. 

BELIJDENIS 

Temidden van het strijdgeweld 
Schonk God Zijn liefde ah een kracht 
Waardoor, welk leed ons soms ook kwelt. 
De zielevrede wordt gebracht. 

Al viel de weelde van ons af 
En blééf ons slechts een stil geschrei. 
De troost, die ons Zijn liefde gaf, 
Maakt ons van hei verdriet weer vrij. 

Ik dank U, God, voor dit geschenk. 
Nu kan ik rustig blijven staan. 
Gij gaaft mij liefdevol een wenk: 
Ik zal in 't leed niet ondergaan.... 

Ik ga, het hoofd fier opgeheven. 
Er blijft God's liefde en God's Woord. 
Zij geven waarde aan mijn leven. 
Wat zou er zijn dat mij nog stoort? 

Nu-kan ik ieder leed verdragen; 
Er rest mij nog een overvloed 
Van onaantastbaar goede dagen. 
Ik ga ze blijde tegemoet! 

(Van foseph Gompers uit „Je 
Maintiendrai: Een jaar nazi-ty- 
rannie in Nederland"). 

f 

AR IE DE WAAL 

Geboren 4 Juli 1917 te Wijk en Aalburg. 
■ Gefusilleerd 28 September 1944 te 

Huizen (N.-H.). 

Arie de Waal was Wachtmeester 
bij de Marechaussee te Huizen 
N.-H. Reeds van het eerste jaar 

der bezetting df begon hij met nog en- 
kele vrienden deel te nemen aan het 
„illegale" werk. Dit breidde zich ook 
in Huizen hoe langer hoe meer uit en 
toen dan ook in 1943 de LO met deze 
groep contact maakte, werd De Waal 
door zijn ervaring en relaties direct een 
waardevolle en niet minder ook een 
gewaardeerde medewerker. Hoe nuttig 
waren zijn tips van het Arbeidsbureau 
aan jongens, die voor tewerkstelling 
zouden worden opgeroepen. 
Hoe belangrijk waren zijn waarschu- 
wingen voor te houden huiszoekingen 
en razzia's, die hij uit hoofde van zijn 
functie bij de politie meer dan eens nog 
bijtijds kon doorgeven. 
Waarlijk, mede door zijn toedoen heb- 
ben velen hun vrijheid en waarschijnlijk 
zelfs hun leven kunnen redden. 
Doch niet alleen gaf hij zich met enthou- 
siasme aan het werk tot hulp aan on- 
derduikers enz., ook het gewapend ver- 
zet vond in hem een spontane mede- 
strijder. 
Toen dan ook op het advies van de 
top LO in de zomer van 1944 de lei- 
ding der LO te Huizen zeer nauw ging 
samenwerken met die der BS ter plaat- 
se, stelde Arie zich direct beschikbaar 
voor het uitvoeren van bijzondere op- 
drachten. 
Eén dezer opdrachten was het redden 
van de PHOHI-zender, die de Duit- 
sers van plan waren in de lucht te 
laten vliegen. 
Door verraad van een z.g. goede Duit- 
ser, die zij hiervoor hadden ingescha- 
keld, werden Arie de Waal en zijn twee 
helpers (Jacob Brands en Klaas Snel) 
op 27 September 1944 door de Griine 
Polizei gearresteerd. 
De dag daarna zijn alle drie met hun 
gezicht naar de zender doodgeschoten. 
Een jong en moedig strijder was uit ons 
midden weggerukt. - 
Een actief medewerker, die dag en nacht 
voor de goede zaak klaar stond, was 
ons ontvallen. 
Zal zich bij hem, in het aangezicht 
van de dood, de machtige bede: Vader, 
indien mogelijk  hebben vermenig- 
vuldigd? 
We weten het niet. 
Maar wel weten we, dat als we des 
avonds met Arie de gedane arbeid en 
het nog uit te voeren werk hadden be- 
sproken, dikwijls tot in de - nacht ble- 
ven napraten over de zin van het ver- 
zet en ons verdiepten in de mogelijke 
consequenties ervan, we elkaar sterkten 
door het Geloof en eindigden in de ver- 
trouwensvolle overgave  niet onze, 
doch Uw Wil geschiede. 
Moge dit tot troost zijn. 
Zijn vrienden vergeten hem niet en zul- 
len hem steeds dankbaar gedenken. 

K. 



(Vervolg van pag. 6). 
nacht op de boot", zegt de chauffeur, „een stortbui, 
en het dekzeil lekte". Ze worden uitgeladen en even 
aan de wegkant opgestapeld. Op elk pakje staat het 
adres van een Nederlander, die vijf gulden heeft 
gegeven om de jongens wat te kunnen sturen. Op het 
bovenste pakje lees ■ ik een naam: 
Weduwe /. Zwart, Minnertsga, Friesland. 
Misschien nog een jonge vrouw of een oud moe- 
dertje, doet er nu ook niet toe, maar zij is een van 
de velen, die aan onze jongens heeft gedacht  
en de jongens hebben het gewaardeerd. 
Jammer dat de Weduwe Zwart niet heeft kunnen 
zien wat de ontvanger een voldoening van haar 
gaven heeft gehad. Maar ik mocht het voor haar 
zien. 
Eerste Kerstdag. 
De commandant heeft zoveel mogelijk rekening met 
de Heilige dagen gehouden. De patrouille rukte niet 
uit. Maar wel steken er bij het eerste hanengekraai 
vijf jongens in een uitgeholde boomstam de rivier 
over om ginds in het woud varkens te jagen. 
Om half tien, als in Nederland de kerkklokken lui- 
den, keren ze terug met twee jonge zwijnen. „Niet 
veel spek", zegt de kok, „maar mals vlees des te. 
meer". De veldprediker en de aalmoezenier komen 

vandaag niet. Ze preken op een grotere buitenpost, 
waar tachtig militairen zijn gelegerd. De jongens 
hebben echter zelf zakbijbeltjes en in „Wapen- 
broeders" lezen ze: God heeft de wereld lief en 
Hij staat midden tussen ons, en over; Kerststemming. 
In de middagrust liggen ze op hun veldbedden en 
denken. De kerststemming wordt getypeerd door een 
sterk verlangen naar huis. Ze hebben hier rijst met 
ruwgebraden varkenscarbonaden geschranst. Wel fijn, 
maar moeder zou natuurlijk een voorafje en een of 
twee keurige toetjes op de wit gedekte tafel gezet 
hebben. En speciaal voor de Kerst \en konijn op een 
witte schaal  Hier twee ijzeren bakjes. Je ver- 
langt bijna elke dag naar huis, is het dan niet be- 
grijpelijk, dat op dagen als deze het hart overloopt 
en de weemoed je tot de keel stijgt? Een ogenblik 
verwensen ze hartgrondig die hitte en al dat grove en 
ongerieflijke. Waarom ZIJ hier? En juist NU  
Ze worden geroepen. Pakketten uitdelen. De inhoud 
van het pakje uit Friesland wordt op een kastje 
naast de foto van een verloofde uitgestald. Een 
blikje van dit, een doosje van dat, chocoladerepen 
en een Kerstgroet. Alles keurig netjes. Past eigenlijk 
niet in de rommelige, grauwe soldatenomgeving. Het 
adres van de schenkster wordt genoteerd. Morgen 
een hartelijke bedankbrief sturen. Het komt van 
een goed hart, dat weliswaar niet precies wist hoe je 

hier op een buitenpost leeft, maar wel dat je zoiets 
nodig hebt. 
Dat is nu het enige wat hij van Holland merkt. 
Post was er niet voor hem vandaag  Maar de 
sigaretten en de speculaas daar kun je dan toch even 
een prop van in je keel krijgen. Dus toch aan ons 
gedacht. De sfeer is er nog niet. Het is ook bijna 
onmogelijk. Het is zo warm en rumoerig  
Maar 's nachts zit hij aan het wachthokje aan de 
rivier. Het blikje sigaretten op het bankje. De dienst- 
doende wachtpost staat stil naast een boom met het 
gezicht naar de oetan (woud), waaruit trillende ge- 
luiden uitstijgen en daarboven een twinkelende ster- 
renhemel. Het beeld van elke nacht, maar toch is 
er nu verschil. Het beeld van Indië is vager dan 
anders en dat van Holland scherper. Hij, naast het 
oliepitje, kent de gedachten van zijn vriend. Immers, 
dezelfde als die van hem  nu is het rustig en de 
sfeer gunstig. Het pitje staat roerloos en verlicht 
het schamele hokje. De donkere figuur leest de 
Kerstgroet uit het vaderland  Wij leven met 
jullie mee, jongens overzee  

STILLE NACHT  
HEILIGE NACHT  

Toch een glimp van het Kind in de kribbe  
Toch KERSTMIS. 

FA MILIEBERICHTEN 

BARTHOLOMEUS SLOOF (Leo) 
en 

CATHARINA ANNE SCHUURMAN 
(Ans) 

hebben de eer U kennis te geven van hun 
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrek- 
king ral plaals hebben op het hulp Gemeente- 
huis te Hillcgersbcrg, 28 'anuari a.s., ri.m. 
2 uur. 
Kerkelijke bevest'ging in de Alexanderkerk 
te Hil'ecersbcrg om 2.30 uur n.ro. door den 
WelEerw, Heer Ds J. Beens van Hillegcrsberg 
Rotterdam. 3 Januari 1948 
Hoofdweg 391 
Ommoordseweg 19 
Toekomstig adies: Gicssendam. B 229 

PIETER VAN NIEHOF 
en 

MARIA JOHANNA VREDENBREGT 
hebben de eer U, mede namens wederzijdse 
ouders, kennis te geven van hun voorge- 
nomen huwelijk. 
In de kerk van de H. Thomas van Aquino, 
Rijnstraat 93, Amsterdam-Zuid, zullen zij 
Deo Volente, op Woensdag 21 Januari '48 
te 10.00 uur elkander het H. Sacrament des 
Huwelijks toedienen, waarna tot intentie het 
H. Misoffer wordt opgedragen, waaronder 
de huwelijkszegen wordt gegeven. 
Amsterdam, 4 Januari 1948 
Bonaircstraat 28, 
Uiterwaardenstraat 222. 
Toek. adres: Witte Kruislaan 8, Hilversum. 
Gelegenheid tot gelukwensen : 
Na het H. Misoffer in de pastorie en tijdens 
de receptie, des middags van 2.30 tot 3.30 
uur in Huize Pax, Fcrdinand Bolstraat 194 
Amsterdam-Zuid. 

EEN ANNONCE 
IN DEZE 
KRANT 

„ZWERFT" 
WEEK'LI JKS 
DOOR HEEL 

NEDERLAND. 

Wij wensen onze oude strijdmakker, 
de 2de klas marinier 

HENK v. d. HEERIK, 
bij zijn vertrek naar Indië als oor- 
logsvrijwilliger, een hartelijk vaar- 
wel toe en behouden vaart. 
Namens je oude strijdmakkers, 

Doorus 

OudKP-er, sergeant O.V.W.er, te- 
rug uit Indië, thans incasseerder bij 
een grote bank, 29 jaar, vraagt een 
goede betrekking in een bosrijke om- 
geving. 
Van goede getuigen voorzien. 
Ook met magazijnwerk bekend. 
Brieven onder nn 545, aan het bu- 
reau van dit blad. 

Aangeboden bij oorlogsweduwe; 
SLAAPKAMER 

voor student(e) of dergelijke, met 
of zonder pension. 
Brieven onder nr. 543, aan het bu- 
reau van dit blad. 

LITHO "ZAANLANDIA" 

ZAANDIJK 
OFFSETDRUK 

>f STEENDRUK 

CARTONNAGE 

I 

Geef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter Inzage 
en laat hem(haar) onderstaande bon ingevuld zenden aan 
de administratie van „De Zwerver", Pr. Hendrikkade 152. 
Amsterdam. Degenen, die een proefnummer ontvingen 
kunnen deze bon voor zichzelf benutten. 

Naam.. 

Adres ■■ 

Plaats- . Provincie- 

Ingang abonnement 

Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / of bi] aan- 
bieding van een postkwitantie betaald. 

Gironummer 109588 t.n.v. LO-LKP-Stichting 
Doorhalen wat niet verlaagd wordt.) 

1 N.V. VERENIGDE NEDERLANDSE VLIEGTUIGFABRIEKEN | 
FOKKER i.o. | 

| PAPAVERWEG 31-33 - AMSTERDAM-N, 

vraagt: = 

BEKWAME ENT | 
AANKOMENDE MONTEURS, 

DRAAIERS, | 

PLAATWERKERS, 

= benevens 

LEERJONGENS | 
= voor de diverse bedrijfsafdelingen = 

i Sollicitaties van 9 — 12 uur, uitgezonderd Zaterdags, bij de = 
Afdeling Personeelzaken. i 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiniMiiiiiimiiiiMiiiiiiiiiiiMiniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiï; 

DEMOBILISATIE 
De 
RIJKSVERZEKERINGSBANK 
te A'dam kan 

ADMINISTR. KRACHTEN 
tot 40 jaar plaatsen. 

Schriftelijke sollicitaties te richten tot bureau Personeel. 
Apoltolaan 15, Amsterdam - Zuid, onder vermelding van : 
leeftijd, opleiding, vorige werkkring en verlangd salaris. 

GROOT HANDELSKANTOOR vraagt door het gehele land 

Actieve Vertegenwoordigers 
voor een gemakkelijk te verkopen artikel. 
Brieven onder nr. 532, aan het bureau van dit blad. 

r 

R lis U per auto de wereld mI 

rond zwerft en U komt 

door AMERSFOORT, 

kunt U de hulp voor Uw 

AUTO vinden bij de 

N.V. Henri Nefkens 

.Hier 

wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk 

C.V. DRUKKERiy/„QE RIJNSTREEK" 
)EN 

Voor elk transport 

hoe vreemd of raar, 

A. LUIK staat altijd 

voor U klaar. 

* 

Luik's transportonderneming 

Zaandijk Tel. 81994 

Wie tijd of gehl dan de 
Stichting besteedt, 

Voorkomt veel zorg en 
heelt veel leed. 

SIlCHTINii 1340-1845 

★ 
Giro 194045 

Bankiers: HOPE A Co., A'dam 

sr m LS 
STEMPEL F/VBR1EK 

VAN DER BRUG 
WESTZIJDE 202-ZAANbJVM 

TELEF, 4128 POSTR. 2(7102 

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

S 
8 

Si 
In een dag gereed. 
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★ EEN NIEUWE FASE * 

Men hoort de laatste tijd nogal eens zeggen: 
„Wij hebben de oorlog gewonnen, de vrede 
moet nog gewonnen worden". 

Zo zou men met het oog op het verzet kunnen zeg- 
gen: „Het verzet heeft grote successen behaald tij- 
dens de bezetting, de mensen van het verzet hebben 
met volharding en durf de strijd gestreden, maar na 
de bevrijding hebben zij moeite gehad, en hebben 
dit ten dele nog, om het evenwicht te hervinden." 
Met dit gezegde hebben wij ons meteen midden in 
het probleem der oud-illegaliteit verplaatst. 
Men moet zich nog eens even indenken de menta- 
liteit van de Jonge man, die wij als voorbeeld wil- 
len nemen, de KP'er die, aan het hoofd van een 
knokploeg staande, dag en nacht onder voortdurend 
levensgevaar met gebruikmaking van wapenen en 
beschikkend over leven en dood van zijn medemens, 
de vijand wederstond en plotseling — 
op het uur der bevrijding (dat hij 
met intense vreugde beleefde) — een 
einde zag komen aan zijn taak. 
Van een groot idealisme vervuld, met 
een geweldige drang tot daden, be- 
grijpelijkerwijs vol afkeer ten op- 
zichte van zijn grootste vijanden, 
de landverraders, die mede oorzaak 
waren van de dood van zijn trouwste makkers, met 
gröote minachting ten opzichte van alle profiteurs 
en collaborateurs, moest hij in het vrij geworden 
Vaderland, dat in de aanvang in een vrijwel chao- 
tische toestand verkeerde, zijn weg weten te vinden 
In het eerder bevrijde Zuidelijk deel des lands heeft 
de oud-illegaliteit vrijwel onmiddellijk na de be- 
vrijding de behoefte gevoeld alle vrienden van het 
verzet in één grote organisatie. samen te brengen, 
opdat zij daar althans een deel van hun idealen in 
vervulling zouden zien gaan, opdat zij elkaar zou- 
den helpen de weg naar het normale leven terug te 
vinden, opdat zij tezamen voor de achtergeblevenen 
van de gevallen vrienden zouden zorgen en ten 
slotte, opdat zij door gemeenschappelijk streven her- 
stel van geschonden rechten en rechtvaardige bestraf- 
fing van begane misdaad zouden bevorderen. 
Het is van belang op te merken, dat de GOIWN er 
steeds voor heeft gewaakt, dat haar drievoudige 
grondslag, de liefde tot het Vaderland, de dank- 
baarheid en trouw aan Oranje en de erkenning van 
de eis van een gezonde volksinvloed, gehandhaafd 
bleef, ook waar dit zoals ik U straks zal aantonen 
tot moeilijkheden aanleiding gaf. 

♦ * » 
X Tan meet af aan en met toenemende duidflijk- 
\J heid hebben enkele belangrijke richtlijnen ons 

voor ogen gestaan. 
Ten eerste beseften wij ons, slechts dan met recht 
van spreken bij ons volk en bij de overheid te kun- 
nen aankloppen, als wij inderdaad een belangrijk 
deel van de oud-illegaliteit vertegenwoordigden. 
Wij zagen verder in, dat ons optreden steeds legaal 
moest blijven en dat wij de hl te wilde verlangens 
van sommigen moesten opvangen en in goede banen 
leiden. 
Wij realiseerden ons voorts, dat wij ons van elk 
partij-politiek streven afzijdig moesten houden. En 
wij begrepen ten slotte, dat onze organisatie een 
tijdelijk karakter moest dragen. Immers, de taken 
die wij op ons namen, behoorden óf bij de over- 
gangstijd, óf zij zouden straks aan anderen kunnen 
worden overgedragen. 
Toegevende dat ook wij fouten hebben gemaakt, 
meen ik te mogen constateren dat wij van de een- 
maal door ons aanvaarde drievoudige grondslag niet 
Zijn afgeweken en dat wij volgens de genoemde richt- 
lijnen — beter dan velen hadden verwacht — heb- 
ben gehandeld. Met name zijn wij er dankbaar voor, 
dat wij vele oud-illegalen hebben mogen helpen de 
weg naar de normale maatschappij terug te vinden 
en dat wij vele, meest jonge, mensen hebben behoed 
voor excessen, die helaas buiten onze organisatie 
wél zijn voorgekomen. 
In de eerder bevrijde Zuidelijke provincies Liraburg, 
Noord-Brabant, Zeeland en het zuidelijk deel van 
Gelderland is de oud-illegaliteit vrijwel voltallig tot 
onze Gemeenschap toegetreden, zodat de autoriteiten 
met onze vertegenwoordigers sprekende, konden we- 

ten met een groot deel der verzetsmensen te maken 
te hebben. 
Toen in Mei 1945 het overige deel des Vaderlands 
bevrijd werd, bleek daar hij het voormalig verzet 
verschil van opvatting over onze taak te bestaan. 
Een belangrijk deel der oud-illegalen was tegen- 
stander van een individuele bundeling der oud-ille- 
galiteit en wenste zich te beperken tot een vertegen- 
woordigend college, de G.A.C., waarin voormannen 
uit de belangrijke verzetsorganisaties zitting hadden. 
Vele anderen echter gaven te kennen voor ons 
streven te gevoelen en zo spreidde onze organisatie 
zich uit over, het overige deel van Gelderland, over 
Drente, Overijsel, Utrecht en over een deel van 
Zuid-Holland, (In Friesland en Groningen ontston- 
den zelfstandige organisaties, die wat grondslag en 
doelstellingen betreft geheel met de onze overeen- 

Op Zaterdag 17 Januari vond, in tegenwoordigheid van vele autoriteiten, te 
Den Haag de plechtige installatie plaats van de 

NATIONALE VERTROUWENSRAAD der GOIWN. 
Aan de toespraak van de voorzitter der GOIWN, Dr- Ir. N. A. J. Verhoeve, 
ontlener we het volgende: 

stemmen en waarmee wij in vriendschappelijke relatie 
staan.) In Amsterdam vormde zich al spoedig de 
B.O.I.W. en wat later ontstonden in Noord- en 
Zuid-Holland verschillende organisaties, die voor 
een deel federatief samenwerkten. 
Wij hebben met deze organisaties contact gehad en 
over en weer getracht tot samenwerking te komen. 
Een bezwaar bleek daarbij o.a. gelegen in het feit, 
dat sommige van deze organisaties onze grondslag 
van dankbaarheid en trouw aan Oranje niet wensten 
te aanvaarden. Dit bezwaar was voor ons onover- 
komelijk. Wij hebben er steeds met zórg voor ge- 
waakt, dat deze tweede peiler waarop de GOIWN 
rust, onaangetast zou blijven. 
Onze Gemeenschap, die zich, samen met de be- 
vriende organisaties in Friesland en Groningen in 
het najaar van 1945 over alle provincies met uitzon- 
dering van Noord-Holland en een deel van Zuid- 
Holland, uitstrekte, zocht en verkreeg afvaardiging 
in de G.A.C. Met dankbaarheid mogen wij consta- 
teren in dit lichaam, trots diepgaand meningsver- 
schil, vriendschappelijk te hebben samengewerkt. 

* * ♦ 
Enorm veel werk werd verricht op de terreinen 

van zuivering,-berechting en rechtsherstel. Niet 
alleen dat vele leden actieve medewerking ver- 

leenden door toe te treden tot zuiveringscommissies, 
tribunalen, P.R.A.'s enz., maar ook als Gemeenschap 
traden wij op. Ontelbare adviezen over de politieke 
betrouwbaarheid van personen, die voor zuiverings- 
commissies en andere overheidsorganen in aanmerking 
kwamen, werden door ons verleend. Belangrijke advie- 
zen werden ook uitgebracht met betrekking tot de 
wettelijke bepalingen op deze terreinen. Al deze arbeid 
heeft niet tot het succes geleid, dat velen gewenst had- 
den. Op verschillende takken van zuivering, met name 
op de overheidszuivering, hebben wij niet geringe 
invloed uitgeoefend. Ons krachtig pleidooi in de zo- 
mer 1946 tegen een ontijdig vrijlaten van niet be- 
rechte politieke delinquenten, heeft ongetwijfeld in- 
druk gemaakt. Dat thans in de Noordoostpolder vele 
politieke delinquenten nuttige arbeid verrichten, is te 
danken aan het initiatief van de GOIWN. 
Wat de herwaardering van de politie aangaat, wij 
mogen met dankbaarheid gewag maken van een 
prettige en vruchtbare samenwerking met het Direc- 
toraat Generaal, in het bijzonder met Generaal de 
Kontngh en de heren La Croise en Witte. 

* * * 
In de tweede helft van 1946 vertoonde zich een 

kentering bij onze Gemeenschap. Door teleurstel- 
ling of omdat men meende, dat de taak van de 

georganiseerde oud-illegaliteit ten einde ging lopen, 
of omdat men het te druk had, bedankten vele le- 
den, terwijl in sommige gevallen hele groepen en 
zelfs een groot deel van een provincie (n.1. de pro- 
vincie Gelderland) tot liquidatie besloten. 
Dit verschijnsel, tezamen met andere overwegingen. 

gaf de Zuidelijke provincies reeds in het begin van 
1947 aanleiding om aan de Interprovinciale Raad 
voor te stellen een tijdige reorganisatie of liquidatie 
van onze Gemeenschap te overwegen. 
De genoemde overwegingen zijn de volgende: 
De taken, die wij ons gesteld hadden, kunnen óf 
aan anderen worden overgedragen, óf zij beginnen 
hun einde te naderen. 
Ik merk eerstens op, dat wij onze sociale taak ge- 
heel aan de Stichting '40—'45 hebben toevertrouwd. 
Op de gebieden van rechtsherstel, zuivering en be- 
rechting is principieel de strijd uitgestreden; er zijn 
waarschijnlijk geen nieuwe wettelijke regelingen meer 
te verwachten. 
De zuivering is voor een belangrijk deel beëindigd, 
voor een ander deel zal ze in dit jaar ten einde 
gebracht worden. Ook de berechting zal in de loop 
van 1948 in hoofdzaak moeten zijn afgedaan. 
Tegenover hen, die aan reorganisatie of liquidatie 
dachten, stelde zich een groep, die integendeel naar 
her-activering wilde streven en die een her-bunde- 
ling van de oud-illegaliteit ging voorstaan. 

Er is over dit vraagstuk intern een 
heftige strijd gestreden, die geëindigd 
is met het besluit van de meerder- 
heid, die gekozen heeft voor reorgani- 
satie. 
De minderheid, die nieuwe activering 
en herbundeling eiste, trad uit. De 
voorgenomen reorganisatie nu is voor- 
namelijk gekenmerkt door de instelling 

van een Nationale Verfrouwensraad. 
* * * 

i e vandaag te installeren Nationale Vertrou- 
d: Jwensraad zal een belangrijke taak moeten 

vervullen. Hij zal voor de GOIWN naar 
buiten moeten optreden op de gebieden van rechts- 
herstel, zuivering en berechting. Onze Gemeenschap 
als zodanig zal zich met systematische behandeling 
van gevallen van zuivering en berechting niet meer 
bezighouden. Het is onze wens, dat onze leden hun 
aandacht voor zuivering en berechting gaan ver- 
minderen en zich met andere, thans meer belangrijke, 
werkzaamheden gaan bezighouden. 
De instelling van de Nationale Verfrouwensraad 
moet dus worden gezien als vaartverraindering, als 
overgangsmaatregel, totdat wij over enige tijd er toe 
besluiten, onze activiteit op deze gebieden geheel 
prijs te geven. 
In verband met deze reorganisatie moet ook worden 
genoemd de opheffing van ons orgaan „De - Vrije 
Stem" en de samenwerking van LO.-LKP. en 
GOIWN. in de Stichting „De Zwerver", die het 
blad „De Zwerver" als orgaan van beide organi- 
saties uitgeeft. 
Op principiële en zakelijke gronden heeft de Stich- 
ting „De Vrije Stem" reeds eerder naar samenwer- 
king met andere oud illegale bladen gezocht. De 
fusie met ,.Op Korte Golf" is helaas geen succes 
gebleken. Het meningsverschil met betrekking tot de 
taak van de oud-illegaliteit nü, bleek voor een blij- 
vend samengaan té diepgaand. Daarentegen werd sa- 
mengaan met .„De Zwerver" juist door onze reor- 
ganisatie, waardoor LO.-LKP. en GOIWN. dichter 
bi] elkaar kwamen te staan, mogelijk. 
Ik acht het mijn plicht U thans een zeer onaange- 
name bijzonderheid te vermelden. In de pers, met 
name in „De Vlam" en in de herrezen „Op Korte 
Golf', is de veronderstelling geuit, als zou ik een 
groot bedrag aan geld, namelijk f 50.000,— hebben 
ontvangen om — zoals men het uitdrukt — „de ille- 
gaiiteit te liquideren". Ik heb noch persoonlijk, noch 
voor de Stichting „De Vrije Stem", noch voor de 
GOIWN., noch van de N.V. Philips' Gloeilampen- 
fabrieken, noch van Hijkseenheid, noch van wie ook, 
gelden voor dit of een dergelijk doel ontvangen. 

Wij hebben onze vroegere vrienden, die naar her- 
bundeling en her-activering wilden streven, tegen 
dit voornemen ernstig gewaarschuwd. 
De voorgenomen herbundeling moge bepaalde groe- 
pen van oud-illegalen bereiken, maar zeker zal men 
thans niet meer 'bereiken wat de GOIWN. in '44, 
'45 en '46 niet geheel gelukt is, nl. om alle oud- 
lllegalen in heel ons Vaderland in één verband sa- 
men te brengen. Ook na herbundeling blijft men dus 
spreken namens een beperkte groep met een spe- 
ciale visie op de taak der oud-illegaliteit, die door 
de meerderheid der oud-illegalen niet wordt gedeeld. 
Het parool van nieuwe activering en heftiger voeren 

(vervolg op pag. 2) 
  



vervolg van pag. 1] 
van de strijd zal verwachtingen opwekken, die naar 
alle waarschijnlijkheid in rook zullen opgaan, zodat 
ten slotte de teleurstelling alleen maar groter kan 
worden. 
Verder'zagen» wij het gevaar, dat de georganiseerde 
oud-illegaliteit, die als zodanig in ons land, in gun- 
stige onderscheiding van andere landen, buiten de 
partijpolitiek is gebleven, door deze herbundeling aan 
het einde van haar pad toch nog op het dwaalspoor 
der partijpolitiek zou verdwalen. 
De minderheid, die onze Gemeenschap heeft ver- 
laten, heeft zich, tezamen met de door ons ge- 
royeerde provincie Utrecht, gereorganiseerd tot een 
„GOIW. in hersteld ver band "> Wf| protesteren 
tegen het gebruik van deze naam, daar hij verwar- 
ring sticht. De toevoeging „in hersteld verband" 
wordt, licht vergeten en dan ziet men het verschil 
niet meer. In elk géval moeten wij dus uitdrukkelijk 
er Voor waarschuwen, dat deze nieuwe organisatie 
geheel buiten de GOIWN. staat en niet als een 
voortzetting van onze Gemeenschap mag worden 
beschouwd. 
In de dagbladen heeft men kunnen lezen, dat de 
voorgenomen herbundeling tot stand is gekomen 
en dat men als overkoepelend orgaan een „Na- 

'tionale Federatieve Raad der oud-illegaliteit in Ne- 
derland" heeft ingesteld. Deze Raad heeft kort ge- 
leden een congres te Amsterdam gehouden, waar 
o.a. de heren van Heuven Goedhart, Scheps en 
Sikkel het woord voerden. De heer Diamant heeft 
verklaard, dat er een overkoepelend orgaan is ge- 
schapen voor alle organisaties van oud-illegalen. Dit 
is onjuist. De belangrijkste organisaties van oud- 
illegalen in ons Vaderland staan buiten deze her- 
bundeling en wij onderhouden geen contact met 
deze Federatieve Raad. 
Men onderscheide dus wel ter dege de „Nationale 
Vertrouwensraad van de GOIWN," en de „Na- 
tionale Federatieve Raad der Oud-illegaliteit in Ne- 
derland". * * * 
Alvorens nu over te gaan tot de installatie van 

onze Vertrouwcnsraad, moge ik nog een enkel 
ogenblik Uw aandacht vragen voor twee ver- 

schijnselen in ons Vaderland, die ik niet minder 
dan ontstellend noem. 
Een ontstellend verschijnsel is het discrediet, waar- 
in de illegaliteit bij een groot deel van ons volk 
na de bevrijding is geraakt. 
Het is nu zó geworden, dat de oud-illegalen elkaar 
de raad geven bij een sollicitatie vooral te zwijgen 
over het gevoerde verzet, want wordt men als oud- 
illegaal bekend, dan heeft men minder kans. 
Ik noem dit verschijnsel ontstellend, omdat het ver- 
zet als zodanig, als beweging, de hoge waardering 
bij ons volk, die het bezeten heeft en die het ver- 
dient, verliest. 
Het verzet in Nederland heeft een goede naam in 
het buitenland; het onderscheidde zich van het ver- 
zet in andere landen doordat het, van politieke in- 
slag vrij, gedragen werd door hoge motieven van 
geloof, vaderlandsliefde, liefde voor vrijheid en 
recht en liefde tot de medemens. Het had meer dan 
ih andere landen een geestelijke achtergrond. 
Het is onze plicht als volk er voor te waken, dat 
het verzet als zodanig, met ere in de'historie geboek- 
staafd wordt, dat het met ere genoemd wordt bij het 
thans levend geslacht en met ere genoemd zal blij- 
ven bij het nageslacht. Opdat dat nageslacht navolge 
het voorbeeld van hen die getrouw bleven tot in de 
dood en dat nageslacht niet worde opgevoed bi] de 
gedachte, dat het toch maar beter ware geweest om 
met de wolven te huilen in het bos; opdat niet het 
opportunistische, materialistische systeem van colla- 
boratie en met de vijand meegaan zover als het maar 
even kan zonder direct verraad te plegen, maar de 
principiële, door geloof en idealisme gesterkte ver- 
zetshouding als de meest begerenswaardige, meest 
edele en uiteindelijk ook meest vruchtdragende ge- 
prezen zal worden. 
Ik ontveins mij niet, dat het door mij gewraakte dis- 
crediet is aangewakkerd door fouten, die aan onze 
zijde, gemeenschappelijk of individueel, na de bevrij- 
ding zijn gemaakt, maar ik geloof dat de ware 
grond voor deze houding dieper moet worden ge- 
zocht. 
Een tweede ontstellend verschijnsel noem ik de 
geestesgesteldheid van vele vrijgelaten gedetineer- 
den. Deze mensen hebben over het algemeen in de 
kampen weinig goeds en veel slechts geleerd. Zij 
zijn vervuld van haat, voelen zich onrechtvaardig 
behandeld, zouden wat graag wraak nemen als zij 
de kans er toe kregen. » 
In een gesprek met één hunner voegde de man mij 
o.a. toe: „Op 9e dag van de bevrijding is de satan 
in Nederland losgebroken." 
Deze mensen behoren tot onze volksgemeenschap. 
Wij moeten onze verantwoordelijkheid ten opzichte 
van hen diep gevoelen. Het ligt op de weg der 
oud-illegaliteit, niet alleen om te vragen naar recht- 
vaardige bestraffing, maar ook om positief er toe 
bij te dragen, dat al het mogelijke worde gedaan om 
deze mensen op het rechte spoor terug te brengen. 
Ook hierin zie ik een taak voor onze GOIWN, in de 
toekomst. 

Mijne Heren leden en plaatsvervangende leden 
-van onze Nationale Vertrouwensraad! Ik heb 
reeds gezegd welke betekenis wij in het alge- 

meen hechten aan een Vertrouwensraad. Het ver- 

BOLSJEWISTISCHE 

Het Russische bolsjewisme en het 
pan-slavisme als niet te scheiden 
twee-eenheid. 

Moskou, het 
„Rome" van de Communistenheid" 

Einde 1944 verscheen in Wenen, van de hand 
van een bekend Litaus politicus, die naar Oos- 
tenrijk de wijk genomen had, maar daar in een 

meer of minder geganteerde internering verbleef, een 
interessante studie, handelende over de Moskouse 
methodiek bi) de bolsjewisering van de, door het 
Rode Leger onder het gezag van Sovjet Rusland 
gebrachte landen. Het was een degelijke, wetenschap- 
pelijk gefundeerde studie, waarover de schrijver uit 
rijke persoonlijke ervaringen had kunnen putten. In 
weinige jaren immers werd Litauen kort achtereen 
driemaal onder de voet gelopen, eerst door de bolsje- 
wisten, dan door de nationaal-socialisten om ten- 
slotte weer door de bolsjewisten voorgoed te wor- 
den ^bevrijd" in de lugubere betekenis, welke een 
Sovjet Russische bevrijding allengs gekregen heeft. 
De auteur wist dus wel alles van totalitaire stelsels 
en hun totalitair optreden. 
Nu is het jammerlijk, dat de Duitse propaganda zich 
onmiddellijk van dit geestesproduct meester maakte. 
Het verscheen juist op een moment, dat de Duitse 
propaganda in een laatste samentrekking van krach- 
ten een groots opgezet geestelijk offensief ondernam 
tegen het communisme, waarvoor de weg naar het 
hart van Europa gebaand werd door de aanrollende 
Russische tanks. Het vormde dan ook een hoofd- 
thema op het anti-bolsjewistische congres, dat kort 
voor Kerstmis 1944 in Palais Schönborn in Wenen 
gehouden werd, alwaar men met hartstochtelijke ex- 
clamaties en de meest sombere profetieën een onuit- 
gesproken appèl op de geallieerden deed om, nu het 
militaire spel verloren was, het noodlot te voor- 
komen, dat het Derde Rijk over zichzelf afgeroepen 
had. Het verging deze Litause studie daardoor, zoals 
het alles verging, waarmee de Duitse propaganda 
;ich bemoeide: men besteedde er eenvoudig geen 
aandacht aan. 
We zijn nu enige jaren verder. De vette Duitse duim 
op het geschrift is al wel zover verbleekt, dat we 
het opnieuw ter hand kunnen nemen. Het verdient 
daarenboven ook onze aandacht, omdat de geschie- 
denis sinds 1944 bewezen heeft, dat de schrijver de 
zaken buitengewoon goed gezien heeft, zodat er voor 
ons alle reden is, er verder ons nut mee te doen. 

Bolsjewisme — Pan-SIavisme, 
de Twee-Eenheid. 

Na bestudering van de vele Komintern- en an- 
dere geschriften en het daadwerkelijk optreden 
van de Moskouse functionarissen in de ver- 

overde landen, kwam de Litause schrijver tot de 
vaststelling, dat de machthebbers van het Kremlin, 
naar een tot in de puntjes uitgewerkt,. psychologisch 
geraffineerd opgezet, maar star schema, n.1. de bolsje- 
wisering van de onder hun macht gekomen landen 
streven. 
Let wel, de bolsjewisering, want de schrijver wijst 
er uitdrukkelijk op, dat het er Moskou geenszins 
om te doen is, de communistische wereldbeschouwing 
te verbreiden, zoals deze integraal in de koppen van 
voornamelijk Duitse denkers is geconstrueerd, maar 
dat het hun om hel Russische bolsjewisme te doen 
is, om de Russische modulatie van het communisme, 
omhullend en doordesemend het eeuwenoude expan- 
sieve pan-slavisme. Het czarisme koesterde en voedde 
in de voorbije eeuwen zijn pan-slavische, imperiale 
wensdromen. Reeds Peter de Groote sprak van 
Euro-Azië en van Antwerpen als de meest westelijke 
havenstad van Rusland. En ook "deze czaristische 
wereldveroveringsgedachte werd gevoed en ge- 
rechtvaardigd uit ethische bron: het zich van Gods- 
wege voorbestemd achten tot het brengen der onge- 
lovige wereld onder de horigheid van de Russisch- 
orthodoxe leer. Aldus werd het agressieve pan-sla- 
visme tot missioneringswerk verheven. 
De erfgenamen van het Czaren-Rusland, onze hui- 
dige bolsjewisten, tonen de geweldige betekenis, de 
dynamische kracht van de missioneringsraystiek goed 
doorgrond te hebben. Wat zij heden ten dage op- 
voeren, is de voortzetting van het eeuwenoude stre- 

PLANOLOGIE I 

ven, maar thans gedragen op —, gevoed uit —, ge- 
dreven door de, de gehele wereld doordringende en 
omvamende idee van het communisme; het commu- 
nisme, aangepast, vermaakt, besnoeid, uitgebreid, 
verwrongen, al naar gelang de eisen en behoeften 
van de staatkundig binnen- en buitenlandspolitieke 
belangen van het huidige Rome der „communisten- 
heid", Moskou; het communisme, dat in de benaming 
„Russisch bolsjewisme" zijn engere en nauwkeurige 
omschrijving heeft gekregen. Dit eeuwenoude pan- 
slavisme en het moderne bolsjewisme vormen tezamen 
een twee-eenheid, van elkander niet te scheiden en 
tezamen vormend de monsterachtige bedreiging, waar- 
over de overige wereld van zorg vervuld is. 

In alle vermommingen, maar 
• steeds dezelfde. 

Ziedaar de actuele vorm, waarin de communisti- 
sche wereldrevolutie zich aandient. De oude 
communistische doctrinairen en kerkvaders 

draaien zich in hun graf om, wanneer zij zouden zien, 
dat hun geestesproduct tot dit stalinistisch practicum 
geleid heeft. Marx en Bebel zijn eeuwig stom ge- 
worden, ze zijn in Moskou nog slechts in stenen 
conterfeitsels in ere; Lenin werd waarschijnlijk in het 
hiernamaals bevorderd, vóór hij zijn waarschuwende 
woorden over Stalin tot zijn vertrouwden kon rich- 
ten; Zinoview, Radek, al die communisten van de 
grote revolutie, waar zijn zij? Wie spreekt er nog 
over hen? Slechts Trotzky koos en veroverde zich 
de vrijheid en slingerde van zijn asyl uit zijn ver- 
vloekingen naar de Moskouse „verraders" der com- 
munistische revolutie, de kwekers van neo-kapita- 
listen, de heroprichters van bevoorrechte kasten, de 
restaurateurs van het militairisme, de saboteurs van 
de reine communistische leer omtrent politiek, kunst 
litteratuur, huwelijk, familie  totdat de G.P.Oe- 
agent hem in zijn werkkamer in het verre Amerika 
de schedel insloeg en hem zo voor eeuwig het zwij- 
gen oplegde. Nu is Stalin alleenheerser. 
„Het communisme ben ik", kan hij — in variant — 
de Franse koningen nazeggen. Laverend en intri- 
gerend weten hij en zijn trawanten zich te handha- 
ven, teruggrijpend op reeds lang gearchiveerde com- 
munistische doctrines, als het er om gaat tegenstan- 
ders te liquideren: maarschalk spelend als het no- 
dig is populaire militairen duidelijk te maken, dat hij • 
hun meester blijft; als haveloze boer verschijnend om 
de werkezels van de kolchozen en sovchozen diets te 
maken, dat hij een der hunnen is: aartspriesterlijk 
zalvend, wanneer het erom gaat de orthodoxe kerk 
en hiërarchie tot handzaam instrument van het 
Kremlin in binnen- en buitenland om te smeden. 
Maar steeds en overal het oog gericht op het grote 
doel; het verder voorwaarts drijven van zijn Twee- 
eenheid. 

De verklaring van schijnbare 
onmogelijkheden, 

In het licht van al deze verschijnselen wordt zo- 
veel duidelijk, wat de argeloze toeschouwer uit 
het westen dikwijls zo onverklaarbaar voorkomt: 

waarom er die latente tegenstelling is tussen het 
westerse communisme (voor zover dit ver genoeg 
van Moskou is, om zich vrij te weten) en het bolsje- 
wisme; waarom zoveel westerse communisten vol- 
komen ontgoocheld zijn, wanneer ^e de werkelijkheid 
in het Sovjet-paradijs gezien hebben; waarom bij 
het binnenrukken van het Rode Leger en hun bagage, 
de volkscommissarissen en N.K.D.V.-agenten in ver- 
overde landen — de inheemse communisten evengoed 
als de bourgeois — aan de strop komen te hangen, 
gelijk in Hongarije, gelijk in Belgrado, waar me- 
nig bekende communist de Alexander-straat met zijn 
dode lichaam, aan lantaarnpaal of uithangbord ben- 
gelend. mocht pavoiseren. Communist? Goed, maar 
dan een communist passend in de kaders of het ge- 
volg van de Twee-eenheid. 
Deze Russische bolsjewisten nu, heeft onze Litause 
auteur in zijn land zien binnenrukken, weer verdwij- 
nen en weer terugkomen om er voorgoed te bjjjven. 
Gelijk in Estland en Letland, in Gallicië, Ruthenië 
en Bessarabië. Hij zag ze tegelijkertijd verschijnen in 
het met nazi-Duitsland opgedeelde Polen en later 
tijdelijk in Finland. Hij zag en doorzag hun bolsje- 
wiseringstactiek en schreef zijn „Waarschuwing aan 
de wereld". Hij schreef het zo juist, dat we er in 
een tweede beschouwing op zuHen terugkomen. 

C. H. 

heugt mij LI en de vergadering te kunnen mede- 
delen, dat gij niet alleen namens onze Gemeenschap, 
maar ook namens de met ons bevriende organisaties 
in Friesland en Groningen, zult kunnen optreden. 
Ik wens U namens alle vrienden van de GOIWN. 
en namens de vriendschappelijk met ons samenwer- 
kende organisaties in Groningen en Friesland, Gods 
onmisbare zegen toe. Moge Uw arbeid goede vruch- 
ten dragen, tot bevrediging van onze Gemeenschap 
en bovenal tot nut van ons dierbaar Vaderland! 
En hiermede verklaar ik de Nationale Vertrouwens- 
raad voor geïnstalleerd! 

(Ingezonden Mededelingi 
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KJ r. van Heuven Goedhart heeft een 
l.Vi retje gehouden op het Congres van 
de Oud-Illegaliteit bele.gd door de 
Nationale-Federatieye Raad der oud- 
Illegaliteit op 2 en 3 Januari te 
Amsterdam. 
Nu moet daar eerlijkheidshalve een kanttekening 
bij. Slechts een kleine scherf van de illegaliteit 
is bij deze Nationale Federatieve Raad aange- 
sloten. en voorzover ons bekend geen enkele van 
de leidende figuren uit hef verzet. De verzetsbe- 
weging omvatte omstreeks 30.000 personen en in 
ieder geval staat vast, dat er ongeveer 15.000 
medewerkers in de LO. waren. Van deze aan- 
tallen heeft zich slechts een zeer klein percentage 
en dan nog vnl. uit hef Westen van het land ge- 
bundeld in de' Nationaal Federatieve Raad, die 
dus in haar naam haar toekomstverwachtingen 
reeds gecalculeerd heeft. 
Nu zegt dat op zichzelf niet veel. want indien 
deze scherf gelijk heeft met zich fe hcrbundclen, 
dan is aan het scherf-zijn geen argument te ont- 
lenen om de herbundeling te wraken. Dan is n.l. 
de oud-illegaliteit in gebreke te stellen. Intussen 
moet men in het algemeen ernstig rekening hou- 
den met de mogelijkheid, dat de overweldigende 
meerderheid van de oud-illegaliteit het bij het 
rechte eind heeft en een bewijs van gezond ver- 
stand en inzicht in de verhoudingen te kennen 
geeft, dat bij de scherf ontbreekt. Maar nog eens, 
in dit alles is geen bewijs. 

Welnu Mr. van H. G. heeft een rede voor dit 
congres gehouden. Maar dat is het punt niet, 
waar ik het over wil hebben. Het is slechts 

een aanleiding. Want. Mr. van H. G. heeft uit zijn 
bezoek aan dit congres de inspiratie ontleend om een 
hoofdartikel over de bundeling te schrijven in zijn 
blad „Het Parool" en wel op 6 Januari, onder de 
titel: „Opdracht". Dat is al weer lang geleden, maar 
„De Zwerver" kan zich nu eenmaal de luxe permi- 
teren om zelfs na jaren nog eens op een artikel terug 
te komen. 
Mr. van H. G. is een impulsief man. Dat blijkt wel, 
want hoe is het anders te verklaren, dat hij, die in 
de jaren na de bevrijding zich niet geïnteresseerd 
heeft voor de bundeling, thans plotseling tot de ont- 
dekking komt, dat er opnieuw gebundeld moet wor- 
den? „Beter laat.-'dan nooit", zal de Nationaal Fede- 
ratieve Raad zeggen en ik ben zo vrijpostig te be- 
weren. dat ik er niet veel lijn in kan ontdekken. 

Wanneer Mr. van H. G., na de opmerking, dat 
de illegaliteit het wandelend geweten van 
ons volk is, zich afvraagt of er op het 

ogenblik nog een taak voor de gebundelde illegali- 
teit is, zegt hij: „Wij willen gaarne verklaren, dat 
naar onze wijze van zien niet slechts zulk een taak 
er ligt, maar zelfs dat die taak sinds 1945 in natio- 
nale betekenis is toegenomen." 
Het betoog komt dan verder vrijwel overeen met 
de algemeen gebruikelijke argumentatie voor de her- 
bundeling en is dan ook even weinig overtuigend. 
In hoofdzaak zijn de argumenten in twee groepen te 
splitsen, n.l. de concrete en de ideële. 
De concrete opdrachten zijn, zoals bekend, de ma- 
tige verzorging van de nagelaten betrekkingen, de 
mislukte zuivering en berechting, en dan komen 
daar nog bij in onze dagen, de wandaden, die door 
de commissies Vorrink en Cleveringa op tafel zijn 
gebracht. Dat alles zou een reden zijn om voor een 
bepaalde afgebakende tijd de handen ineen te slaan, 
ware het niet dat deze feiten de leiding van de ille- 
galiteit reeds 2'h jaar geleden aanleiding gaven om 
In de GAG en ook in de GOIWN. en vervolgens in 
de Stichting 1940—'45 zich sterk te maken .voor een 
goede berechting, zuivering, sociale verzorging enz. 
Is de heer van H. G. dat vergeten en verliest hij nu 
maar geheel uit het oog, dat de leiding der illegali- 
teit, naar bevind van zaken handelende, tenslotte 
medio 1946 tot de conclusie kwam, dat de GAG. op- 
geheven moest worden, en zulks, terwijl haar beter 
dan wie ook — en zeker beter dan de Nationaal Fe- 
deratieve Raad — bekend was hoe de situatie op het 
gebied van de verzorging, de zuivering en de be- 
rechting lag? Wat thans bij genoemde Raad in over- 
weging is, werd toen ook in aanmerking genomen. 
Zelfs het vermoedelijk verloop van zuivering en be- 
rechting, dat in de practijk ook bevestigd is. 
Ik ga alle argumenten voor de liquidatie van de 
GAG. niet herhalen, noch toelichten, waarom de 
GOIWN. op dat moment haar arbeid nog voortzette. 
De heer van H. G. heeft deskundigen genoeg bij de 
hand om hem in te lichten. Maar zeker is, dat in 
het licht van dit besluit het pleidooi van de N.F.R. 
voor herbundeling thans, ongefundeerd is. 
Men kan de genoemde gronden slechts aanvoeren, 
indien men het beeld der werkelijkheid volkomen 
scheeftrekt, wat de Heer van H. G. dan ook doet 
Er blijft volgens hem nog veel te wensen over voor 
de nagelaten betrekkingen. Dat vind ik, wat mijzelf 
betreft ook, en de meesten van ons zullen wel wen- 
sen hebben, maar dat zegt op zichzelf niets. Het 
gaat erom, of de verzorging aan de verwachtingen 
en aan het gestelde doel beantwoordt. En daar zijn 
de insiders van overtuigd. 
Wat er verder te wensen overblijft, moet ons per- 
soonlijk in het verzorgingswerk tot activiteit bren- 
gen, maar moet door ons niet als springplank voor 

Met luandeiend geweten 

de herbundeling gebruikt, of beter misbruikt, worden. 
Op het punt van de zuivering en berechting is zelfs 
veel te flensen overgebleven. Waarom zegt men 
ook niet eens een keer, dat de zuivering en de be- 
rechting in Nederland ondanks alle moeilijkheden, en 
met inachtname van alle gebreken, werkelijk plaats 
heeft gehad? Dat is immers het belangrijkste. 
Mr. van H. G. is een dergenen, die kan weten, dat 
ons volk hier voor een onoplosbaar probleem stond 
en zulks onder de ongunstigste omstandigheden, die 
men zich denken kan. In dit licht moet men het be- 
zien, dat niet in alle gevallen de juiste bestraffing is 
gevonden en wie het zo wil zien en met name, wie 
beseft, dat hij mede-verantwoordelijkheid draagt, zal 
het wel laten om op grond van enkele sprekende ge- 
vallen de zuivering en berechting in absolutistische 
zin te beoordelen. 
Sprekende gevallen. Er zijn er ons bureau heel veel 
gepasseerd en ik kan U verzekeren, dat ze ons niet 
alleen geërgerd hebben, maar dat wij er op gerea- 
geerd hebben ook. Het waren intussen niet alleen 
sprekende gevallen over een tekort aan zuivering en 
berechting, maar ook over een teveel. Wat denkt 
U van een oud-illegaal werker, die, d.ra.v. een zui- 
veringscommissie uit verzetslieden samengesteld, een 
berisping kreeg voor een bepaald optreden in de 
bezettingstijd en welke berisping door zijn chef dank- 
baar aangegrepen werd om hem nog een extra straf 
te geven, nl. degradatie in functie? 
Een degradatie, die men stelselmatig weigert op te 
heffen? Dat is één voorbeeld, en zo zijn er velen 
Zolang sommige oud-illegalen de eenzijdigheid be- 
trachten om uitsluitend die gevallen ten tonele te 
voeren, Waarin te weinig gezuiverd en berecht werd. 
missen deze de objectiviteit om adviezen te geven 
en zal ons volk hun opvattingen terzijde leggen. 
Na F/j jaar, nu de zuivering en berechting met 
hangen en wurgen haar einde genaderd is, wil de 
heer van H. G., met de Nationaal Federatieve Raad 
op grond van de z.g. mislukking ervan, herbundelen. 
Dat betekent herzuiveren en opnieuw berechten. Wie 
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BELANGRIJKE BOEKBESPREKING. 
,.Hct jog en de volkscommissaris." 

(N.C.R.V. gids). 
Wij kunnen er naast zijn, maar wij dachten, dat de 
titel van het boek was: „Het joggie en de volks- 
commissaris", 

* 
..Onze voedselpositie ziet minister Mansiiolt niet zo somber." 

(De Tijd). 
Minister Mansholt heeft zolang naar de voedselpositie 
gekeken, dat de voedselpositie haar tijd gekomen acht, 
ook eens een oordeel over Minister Mansholt uit te 
spreken. 

* 
,,In die tussentijd hadden de militaire magen zich gevuld en 
hun muziek galmde weldra door het inwendige der grote zaal." 

(Strijdend Nederland). 
Gezellige pan zal dat geweest zijn!! 

♦ 
Uren, die maar duren  
En Uw bed wordt een pijnbank, 
U kent dat. Door die. zangerige Rheumatische pijnen, nachten 
van hanewaken. draaien en wentelen, van links naar rechts, 
voor en na. Maak daar toch een einde aanl Neem Kruschea 
Salts. 

(Nw. Drentsche Courant). 
Wij nemen voorzeker nimmer Kruschen Salts. 
Onze rheumatiek zingt zoet als een lijster en wij 
zouden haar (zangerige) liederen in de (hanewake- 
rige) nacht voor geen geld willen missen. Wij vinden 
dit (bittere) middel erger dan de (muzikale) kwaal. 

* 
ALLE KLEERMAKERS van Eindhoven en omstreken worden 
Donderdag 29 Januari ora 9 uur v.m. verwacht in Hotel Stad 
Rotterdam, Markt, Eindhoven, waar de heren W. Engel en 
H. M. Strong uit Den Haag een lezing met de bekende film, 
,,HET COLBERT" zullen geven. 

(Adv. Eindhovens Dagblad 
Beleven we in de geschiedenis van Frankrijk na Col- 
bert' en het Directoire nu ook nog „Het Colbert"? 

zich daar ernstig mee bezig wil hou- 
den, moet dat maar voor eigen 
rekening nemen, maar ons volk is 
er niet mee gebaat, als^er velen met 
die utopie gaan rondlopen en zeker 
niet als hoofdredacteuren dat gaan 
doen. 

Over de rapporten van de commissies Vorrink en 
Cleveringa kan ik kort zijn. Het is een voorbijgaande 
aangelegenheid en bovendien houden Parlement en 
pers er zich ernstig en in voldoende mate mee be- 
zin Geen enkele reden om daarvoor te herbundelen. 

Nde ideële opdracht. De heer H. G. acht die 
belangrijk, want hij zeqt: „En bovenal, de geest 

9 van vertrouwen en kameraadschap, . ver uit- 
gaande boven zakelijk meningsverschil, dreigt te 
worden verstikt door het kop-opsteken van de splijt- 
zwam." 
Ik wil met nadruk zeggen, dat deze geest van ver- 
trouwen, ook ons dierbaar is, en ons aanleiding oaf, 
het reunistenverband te beoleiten, maar ik kan niet 
inzien, waarom dit een reden is tot herbundeling. Ik 
kan mijn oud-illegale vrienden net zo goed ver- 
trouwen. zonder dat ik met ze gebundeld ben. Men 
verlieze toch vooral niét uit het oog, dat. wanneer 
men actieve her-bundeling voorstaat, dit betekent, 
dat men de herbundelde oud-illegale werkers voor 
het een of ander doel in actie moet brengen. Van 
dat doel vind ik in het gegeven citaat niets, noch heb 
ik her ooit gevonden in de omschrijvingen van de 
heer 'Scheps en in de beschriivinnen van „Ons Ra- 
ken". Op dat punt zijn onze vragen aan de her- 
bundelaars onbeantwoord gebleven, 
In het citaat van de heer van H. G. gaat het in 
ieder geval niet om een ondracht. maar om een 
sfemmino en voor het beleven van die stemming is 
herbundeling in geen enkel oozicht nod'a. 
Naar ^e posujeve 'ëde '0 du* met zodoende dui- 
delijk r.emaakt. wat men mer de hrrbnndeling 
voor heeft en l-otnr zodoende opn;euw ons 
bezwaar in het volle daahcht te staan, dat men bi] 
gebrek aan concrete arbeid een aantal mensen, die 
zich daarvoor lenen, oaat opiagen met leuzen en 
eenzijdigheden. 
Over de negatieve ziide. de bezwaren tegen dit on- 
der hooasnanning bijeen houden van oud-illegale 
werkers hebben wii in „De 7,wer"--" uittentreure ge- 
schreven en de herhaling daarvan komt mij overbodig 
voor. 
Er is behoefte aan nuchterheid en aan gevoe. voor 
verhoudingen in de oud-illegale kring. Nuchter- 
heid in de beoordeling van de toestand in Neder- 
land en in de beoordeling van de zuivering, de 
berechting en het stichtingswerk. Gevoel voor ver- 
houdingen, wanneer het er 'om gaat de problemen, 
waarvoor Nederland staat, ten opzichte van elkaar 
het juiste gewicht te geven. 
Het is te betreuren, dat ten kleine groep van oud- 
illegale werkers hier nog niet aan toe. Het is verblij- 
dend, dat het overgrote deel van de verzetsbewe- 
ging de werkelijkheid op een gezonde wijze is blij- 
ven bekijken. 
Reeds in de bezettingstijd heeft de leiding van het 
verzet het aanbod om een leidende politieke rol na 
de bevrijding te spelen afgewezen, omdat zij begreep, 
dat het verzet Nederland nog niet is en dat tot 
elke prijs een isolatie van het verzet, ten opzichte 
van het Nederlandse volk vermeden moest worden. 
Dat is het richtsnoer gebleven van de .verzetsbewe- 
ging en dat is haar glorie voor en na de bevrijding 
geweest. 
De waardering voor dit standpunt kwam tot uit- 
drukking in een artikel van een Lohdens tijdschrift 
in September 1945. Dit artikel besloot met de vol- 
gende opmerking: 

„Wanneer de verzetswereld zich tenslotte, het- 
geen niet onwaarschijnlijk lijkt, blijft laten lei- 
den door de realistische en verziende geest, die 
haar voormannen aan de dag legden, toen zij, meer 
dan een jaar geleden, de verleiding weerstonden 
zich van de rest van de bevolking af te schei- 
den, zou zij de hulde van het nakomelingschap 
kunnen verdienen (om de woorden van de 
grote Engelse staatsman William Pitt te 
gebruiken) ..for having saved the country hg 
her exertions in war and by her example in pea- 
ce". (Vertaald: Voor de redding van het land 
door haar inspanningen in oorlogstijd en door 
haar voorbeeld in vredestijd). 

Aan dit voorbeeld heeft de verzetsbeweging sinds 
de bevrijding blijk gegeven. Een uiterste zelf- 
beperking en een voortdurende neiging tot 

toenadering ten opzichte van het Nederlandse volk. 
Het is te betreuren, dat de actie tot herbundeling 
hier tegenin druist. 
Het is eveneens te betreuren, dat een man als Mr. 
van H. G. daaraan relief verleent. Te meer, omdat 
hij in December 1944 als Minister van Justitie de 
GOIWN. in het bevrijde Zuiden zelf verzocht een 
uiterste zelfbeperking t.a.v. haar taken aan de dag 
te leggen, opdat zij niet in strijd zou komen met de 
rechtspraak. 
Zij moest slechts de wettelijke, organen adviseren. 
Dat wil ook zeggen, haar activiteit staken, zodra die 
wettelijke organen opgeheven werden. 
Ik heb het hierboven reeds gezegd: Ik kan er niet 
veel lijn in ontdekken. 

H. v. R. 



HEEFT 

III De_ waanzin als 

celgenoot. 

Men laat mij niet alleen. 
De eindeloze dagen vallen als het droge 
steenstof, dat uit de inkepingen in de 

muur afkomstig is, langs het matglazen boven- 
licht. 
Zo zijn mijn dagen. Ik krab een streepje in de 
muur en haast onzichtbaar reuzelt een paar 
milligram dor steenstof naar beneden. Elke dag 
één streepje. Zes streepjes — één dwarsstreepje 
... één week. — Een week „Einzelhaft mit 
Chikanen". 
Hoe breed kunnen de Moffen dit zeggen...... 
deze zware, gewichtig klinkende woordencom- 
binatie voor de meest geniepige en lage kwelle- 
rijen; „Chikanen"  Men heeft het krukje uit 
mijn cel gehaald, zodat ik niet meer zitten kam 
Ze namen mijn kam af, maar ik wérd niet kaal- 
geknipt als mijn medegevangenen. Toen de eerste 
Vrijdag de „cantine" kwam, mocht ik wel zien 
wat ik kreeg. Een ogenblik kon ik huilen, toen 
haast onmiddellijk daarop de Mof binnen kwam: 
„Van Dijk? Nein, der bekommt nichts..." Hij 
nam alles weer mee: het potje jam, het stukje 
boter... zo „vergissen" zij zich nu elke Vrijdag... 
Het zijn beesten! En hoe ze dan lachen! 
Maar men laat mij niet alleen... Geen_ogenblik 
ben ik alleen in mijn cel, hoewel ik soms dagen 
niets zie dan de hand, die thij voert door het 
luikje, hoewel soms plotseling en onverklaarbaar 
de speciale contróle wegblijft, die me van het 
eerste moment af geen rust liet en soms drie 
vier keren 'snachts mijn cel kwam inspecteren: 
„Aufstehen!" — Mijn God! — Nieuw verhoor. Nu 
komt het — de onbarmhartige lichtbundel van 
de scherpe zaklantaarn, eindelijk... maar zet je 
schrap! — En er komt geen verhoor. 
Het aantal inkepingen -— ik tel ze niet, maar op 
9 April werd ik gearresteerd! — wordt groter... 
weken worden maanden... steeds meer dwars- 
streepjes en men kan er gedachteloos langs 
strijken met dorre droge vingertoppen. Mijn 
kalender... het steenstof reuzelt droog en dor 
naar beneden... Ik word niet verhoord. 
Ik word niet meer verhoord. 
Maar men vergeet mij niet. 
Elke Vrijdag haalt men de „cantine" weer weg. 
En telkens de schop in mijn maag — alleen de 
angst en het gaat weer over — wanneer 's nachts 
de laarzen komen en de sleutelbos rammelt... 
Men laat mij niet alleen. 9 
Toen men de celdeur achter mij sloot, meer dan 
twee maanden geledén, — maar goed, de tijd 
doet er niet toe en misschien vergat ik mijn 
kalender bij te houden — gaf men mij als cel- 
genoot de volgende personen (in volgorde .van 
optreden). 
A. „Wir wissen alles". Gekke naam, maar on- 
gevaarlijk: als men alles weet, hoeft men het 
executiepeloton maar te laten aantreden. 
B. „Mein Lieber... wènn Sie wussten..." U moet 
dit dreigend uitspreken, dreigend en met een 
lachje, weet u wel zo'n lachje... dan ziet u deze 
celgenoot. Nee, ik ben niet gek, zal 't wel wor- 
den, hoor; wees maar gerust! Hij heeft geen 
gestalte en geen gezicht, zegt u?... Wellis! Hij 
heeft de gestalte van duizenden gefusilleerden — 
Voor in de borst vlekt hulpeloos en ontroerend 
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klein het rode bloed, achter is hun rug één gat, 
vertelt men... maar je voelt er lekker niks van! 
Hij heeft het gezicht... — laat u me uitpraten!! 
— ik sprak in drie maanden niet, heb recht, recht 
om dit te vertellen, interesseert me niet of u 
misselijk wordt! Hij heeft het gezicht van... Nee, 
mijn gezicht is nog gaaf... ik voel 't, mijn eigen 
vingers bedriegen me niet... 
Nu krijgen we C. Ik werk systematisch... tot 
goed begrip: A. en B. zijn filiaalhouders... Firma 
heet „angst". Neen geen zonen. Gewoon „angst". 
U lacht? Er is geen reden toe... 
Ik ben leeg... men sloot mij op met mezelf. 
Men laat me niet alleen  
Waar was ik ook alweer...? O, ja... bij C. 
Nou... eh, dat is natuurlijk onzin van die A. en 
B. en zo. Ik ben hier totaal alleen. Helemaal al- 
leen... Ik ruik alleen mezelf, mijn eigen zweet, 
mijn eigen ongewassenheid, mijn eigen angst. 
Verder leeg. 
U kent mij niet? Anderen, beroemder, zijn ook 
al gekrepeerd. Wanneer men mij na de oorlog 
(la-me-nie-lache: „na de oorlog...") wanneer men 
mij na de oorlog zeg ik, vraagt, zeg ik, zeg 
vraag ik... 
Opnieuw: Wanneer men mij na de oorlog vraagt: 
waar ben je geweest, dan zeg ik; „In Schevenin- 
gen; gewoon in Scheveningen — Oranjehotel, 
weet u wel, van dat rijmpje „In deze bajes..." 
flauw. Als u „Hollands glorie" zitten zag... 
Maar dit is Einzelhaft... geen kam en geen 
krukje en geen „cantine": keihard en kogelrond, 
want ze krijgen mij niet klein! Helemaal verge- 
ten. Alleen extra inspecties, meestal 's nachts, 
soms drie, vier keer 's nachts... gebeurde nooit 
wat; nee, ze slaan niet. Ach meneer, — wélke 
meneer? — 't zijn schoften... „Mein Lieber..." 
zeiden ze, meneer, „Mein Lieber, wénn — nadruk 
op „wenn" meneer — „wenn Sie bloss wussten..." 
„Van Hapert hat Angst. — Zonder zonen, me- 
neer; haha! moet ik onthouden! — Van Hapert 
hat Angst... und Menschen, die Angst haben, 
sprechen die Wahrheit..." 
Van Hapert heeft gepraat. 
Ik...? Nee, meneer... Maar angst wel... om heel 
eerlijk te zijn: angst wel... Maar ik heb die Wahr- 
heit niet gesproken... 
Van Hapert was leider van een groep van de 
Inlichtingendienst, heb één keer persoonlijk con- 
tact met hem gehad, op 't kasteel bij ons thuis, 
maar dat ging natuurlijk niet over zwart hout 
kopen; dat vertelde ik de Moffen, pracht verhaal! 
Ik zat zelf in de top van de O.D. en had als 
zodanig ook met de I.D. te maken. Onze zender 
stond in Leiden op de kamer van de Ortskom- 
mandant. Ik was verbindingsman voor het Zui- 
den, bracht elke week één enveloppe naar 
Amersfoort, waar Valken ze overnam; sommige 
gegevens gingen met een koerier naar Engeland, 
andere werden radiografisch overgeseind. Meer 
dan twintig geheime rapporten heb ik in handen 
gehad en doorgegeven. Toen werd de groep Van 
Hapert, die naast ons werkte, opgerold. Ik moest 
toen natuurlijk zelf ook op gaan passen en ver- 
zocht een onderhoud met een onzer eigen man- 
nen, die Inspecteur van Politie'is; hij moest daar, 
— luister goed, hoe slim! — twee van z'n agenten 
die fout waren, bij uitnodigen. Ik klaagde over 
de praatjes, waarin ik beschuldigd werd van 
allerlei illegale praktijken, dat ik zelfs brieven 
met gevaarlijke papieren over de post ontving; 
ik had die tot nu toe nog altijd in de kachel 
gestopt, maar voortaan zou ik ze naar het bureau 
brengen... ik wilde rustig leven en me buiten alle 
politiek houden. Knap niet waar? Was volkomen 
gedekt  Drie weken later werd ik gearres- 
teerd, men vond de teksten van twee geheime 
zendrapporten; wilde ik net naar de politie gaan 
brengen... knap hè? Maar ze geloofden me niet... 
Sssst 't was ook niet zo, hoor! Maar dat vertel 
ik ze niet! Nooit! i 

doov ]. W. Hofwijk 

Soms moet ik vechten tegen de twijfel. Of mijn 
werk dit alles waard was... Ik had rustig kunnen 
leven, zonder angst. Angst zonder Zo... Nee, 
schei uit... Ik wil ernstig met u praten... over 
hoe leeg ik ben en hoe bang... U weet niet wat 
angst is... Als ze 's nachts komen... Ze kunnen 
alles met me doen... Ik wilde ook tevoren al al- 
tijd alles van hun methoden weten... ik kende 
practisch alle gruwelverhalen over verhoren en 
kampen en gevangenissen; men waarschuwde 
mij, dat 't propaganda was, dat ze met opzet zelf 
veel van die geruchten verspreidden... 
Men kan alleen maar bidden en met God praten 
... Hij kent dit. Hij weet, wat uiterste verlaten- 
heid is, niet alleen werd Hij afschuwelijk gemar- 
teld, maar reeds tevoren in de Hof van Olijven 
stamelde Hij met bloed overdekt: „Mijn Ziel is 
bedroefd tot den Dood..." en zocht steun bij de 
aanwezigheid van Zijn zwakke leerlingen. Hij is 
altijd bij me. Hij heeft alles doorgemaakt  
Verzeker mij alleen, meneer, dat Hij me nu niet 
in de steek zal laten, deze vertwijfeling zou te 
wreed zijn! Zèg het me, het geeft me wat moed. 
Ik vraag toch niet teveel...? 
Maar Hij laat me niet alleen. Soms schenkt Hij 
me iets; een goede gedachte, de kracht van het 
geduld, of plotseling de moed oijr veel meer te 
dragen... Zijn hand is zeer gul... ik meen het!" 

* 
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Verzeker mij alleen, meneer, dat Hij mij na niet in den steek za aten, 

Droomen; Hij zeilt met een meisje, wat zjj 
zegt, kan hij niet verstaan, maar ze is nu 
zo dichtbij dat woorden nutteloos zijn. Hg 

ziet haar mond en het weke weelderige wit van 
haar achterover gebogen hals, die kloppend is 
en warm. 
En zij sluit haar ogen. 
Hij kust haar, maar op het laatste ogenblik maakt 
zich een krul uit heur haar vrij en valt over haar 
gezicht. Hij strijkt haar weg met een ongeduldig 
gebaar... opnieuw haar mond, de lippen iets van- 
een, reikend naar zijn lippen. Hij wil haar wéér 
kussen, opnieuw kust hij slechts de gouden losse 
lus van het meisjeshaar... er zijn tralies voor 
haar mond, gouden dikke spijlen van haar 
haren... hij wil haar kussen drinken, maar kan 
haar mond niet meer bereiken achter de dikke 
tralies. „Beesten, beesten!" 
God, ze hebben het gehoord! Daar komen ze! Ze 



lachen om zijn verlangen, om zijn angst, ze 
lachen om alles en ook de dreigende stap van 
hun laarzen lacht in zijn koud bruut rhythme... 
„Deze cel?" 
„Nee, cel 38, 38, 38  Hou je stil. Misschien 
merken ze het niet, gaan ze voorbij, denken dat 
hij verhuisd is  Van Dijk, Van Dijk! Ze roe- 
pen. Niet antwoorden, al zullen ze ook harder 
slaan daarna  
„Aufstehen!" Hun laarzen beuken dwars door 
zijn slaap en reeds schokt de angst in zijn maag. 
„Aufstehen!" 
Hij ziet de maskers, de ogen onduidelijk, sta- 
rend kwaadaardig, neus en jukbeenderen scher- 
per belicht Aufstehen Mensch, Vernehmung? 
Jetzt ist Schluss mit dem Schweigen! Heraus, 
heraus!" 
Men trekt hem overeind, is 't uit? Gaan ze be- 
ginnen? Waar is het meisje? 
Ja  het gaat beginnen, kalm zijn  God 
sta me bij  kalm zijn en hard  Ze trap- 
pen op zijn tenen, dit is het begin! Begin! Hek- 
sendans, de wereld is gek. Beginnen, beginnen. 
Ze trappen op zijn tenen, terwijl hij probeert uit 
zijn cel weg te komen! Heraus! Vernehmung! 
Fanfare, fanfare! Voorzichtig, breekbaar  
Niet slaan, niet slatin  Niets meer aan te 
doen  
En hij werd overgeleverd aan  
In de andere cellen slapen de gelukkigen. Zij 
mogen slapen. Hg wilde zijn leven geven als hij 
nog één uur kreeg om zich voor te bereiden. Eén 
uur  Door hun slaap marcheren de laarzen.... 
hem horen ze niet. Zijn kousenvoeten schuiven 
schichtig voor het luide, opjagende stappen van 
hun brute laarzen uit. Dit geluid alleen al jaagt 
hem vooruit! Kop in de nek! Hij kan niet  
Kop in de nek! Hij loopt nu al als geslagen.' 
Men kan niet fier lopen op kousen. Maar hij zal 
niets zeggen. God, wat zijn ze sterk! 

deur staat al open. Wat had hij ook alweer 
f verzonnen over dat geld, dat ze bij hem vonden, 
1 die twaalf mille voor de organisatie? Zijn ge- 

dachten stuiven in paniek neer op het geld, ner- 
veus pikkende mussen. Het geld, waarvoor? 
Waarvoor? Als ze het wéér vragen. Ze zullen 
het zeker vfagen  Hierop zul je natuurlijk 
hangen. Hij weet het niet meer. God, help me, 
help me! Een stomp doet de mussen verschrikt 
uiteen stuiven, mussen weg. Van Dijk is ver- 
loren  

(Wordt vervolgd). 

Bij de terugkeer van hei * 

Viciorie-iroepen schip 

„DE GROTE BEER" 

Jongens van stavast. 

Ze komen terug, de mannen, die de spits hebben ajge- 
beten, de mannen, die onmiddellijk na de bevrijding in 
1945, als de eerste soldaten uit Nederland naar Indië 
gingen, die de grootste ontberingen hebben geleden en 
schier onoverkomelijke moeilijkheden hebben getrotseerd. 
In ons vorig nummer gaven wij een verslag over de te' 
rugkeer van de „Nieuw Holland:'. 
Thans kunt ge hieronder een indruk krijgen van de aan- 
komst van het schip „De Grote Beer". 

Een ongebroken geest. 
„Je moet toch maar zo terugkomen", fluisterden een paar 
employé's van de Mij. Nederland tegen elkaar, toen een 
jonge infanterist, zwaar leunend op zijn stok, hen was 
gepasseerd op weg van het schip naar de loods. 
Inderdaad de gewonden en zieken van dit terugkerende 
schip hebben een groot offer gebracht. Maar het blijkt, 
dat de geestkracht van velen in ons volk nog even sterk 
is als in de oorlog. Wie toen in concentratiekampen en 
gevangenissen kwam, ontmoette ook steeds weer de fi- 
guren, die door alles hèen vasthielden aan- hun roeping, 
en — dwars door alle eigen leed heen —, gelovig vol- 
hardden. 
Ditzelfde viel ons ook op, toen we spraken met de terug- 
kerende mannen van dit troepenschip met hospitaal-acco- 
modatie. 
Velen vonden het jammer, dat ze afgekeurd waren; want 
dat betekende; Indië verlaten. 
Het denken van deze mannen concentreert zich niet in de 
eerste plaats om eigen persoon. Steeds weer hoort men: 
„In Indië móét een oplossing komen èn spoedig." 
„Laten de mensen hen niet „zielig" vinden, maar hun 
politieke plicht .doen en een invloed ten goede uitoefenen!" 
Deze mannen weten, waarvoor ze vochten èn wisten ook 
welke risico's dat met zich meebracht. Die risico's willen 
ze ook nu bewust aanvaarden. Zij hebben dat niet alleen 
in het verleden gedaan, maar ze willen ze ook nu nog 
aanvaarden met het oog op hun maatschappelijke toekomst. 
Wie ziet hoeveel kracht, ondanks alle lamlendigheid en 
slapheid hier en de fouten ginds in Indië, ons volk toch 
nog bezit èn ontplooit, die weet, dat hier geen misbruik 
van gemaakt mag worden. We hebben als volk een roe- 
ping, die we najagen willen èn moeten! 

W aar schuwing. 
We constateerden een ongebroken geest, ook en vooral 
bij de zieken en 'gewonden van „De Grote Beer". Wie 
het soldatenleven kent, weet niettemin dat er tekenen zijn, 
die er op wijzen, dat er niet al maar kan worden voort- 
gegaan in de hiervoor geschetste richting. 
Dit was de achtergrond van de uitlatingen, die we hoor- 
den op de kade en in de loodsen van de Mij. Nederland 
Een bevestiging hiervan vinden we in het schrijven, dat 
vrijwel het gehele eerste Bataljon van 8 R.I. tot de Twee- 
de Kamer-Fractie voorzitters der grote politieke partijen 
heeft gericht (K.V.P., A.R., C.H., P.v.d.A., P.v.d.V.). 
Het 8e Regiment komt hoofdzakelijk van de Veluwe en 
heeft zijn traditie hooggehouden op de Grebbeberg. Het 
zal dit ook doen in Indië, maar toch blijft deze brief met 
klachten over al het gesol een waarschuwend teken. 
De mannen van „De Grote Beer" hebben bewezen, dat 
Zij beter verdienen. 

ANDREE. 

* Ma-(Sm£o^Ae ChtdenduikeM * 

Men zegt, dat onze vriend Kocjemans de enige jour- 
nalist in de redactie van „De Waarheid" was. En 
men zou bijna geneigd zijn te treuren over zijn heen- 
gaan. Maar, eerlijk gezegd, hebben we er nog niets 
van gemerkt, dat er een andere wind waait. Dat 
komt misschien nog wel. Een beetje geduld maar. 
Voorlopig wordt er volgens het oude recept gewerkt. 
Vorige week zagen we daarvan weer een typerend 
staaltje. 
Er stond een grote kop boven: 

Onschuldig slachtoffer van schietende mare- 
chaussee. 
Onderduiker ontsnapte uit Oostenburgervoor- 
straat. 

We dachten een rechtbankverslag te zullen aantref- 
fen, waarbij politiemensen terecht stonden wegens 
jacht op onderduikers in de bezettingstijd. 
Maar dat was een beetje naief van ons. 
Het betrof een onderduiker-van-vandaag-dc-dag. 
En de kogels kwamen uit de revolver van een mili- 
taire politie-agent (de Waarheid-redactie kent blijk- 
baar geen verschil tussen marechaussee en M.P.). 
Wat voor een soort onderduiker het was, vertelt 
het blad niet. Daarnaar moogt ge raden. En het raad- 
seltje is niet eens zo heel erg moeilijk. Natuurlijk een, 

die deserteerde uit de militaire dienst. (Vandaar de 
M.P.j. 
Maar, het is helemaal niet nodig te vertellen wat 
voor een onderduiker het was. Het gaat alleen maar 
om het woord. Het woord wekt gedachten op aan 
vervolgden door een genadeloos regime. En ieder, 
die het woord hoort koestert onmiddellijk sympathie 
voor zo'n man. 

Kijk, dat is nu juist wat.„De Waarheid" wil. 
Zo ongemerkt moeten de lezers vertrouwd gemaakt 
worden met de gedachte, dat mensen, die zich aan 
hun burgerplicht onttrekken „onderduiker*" zijn, die 
een beroep op ons medelijden en onze hulp mogen 
doen. En zo stilletjes aan wordt ons dan wel bijge- 
bracht, dat we eigenlijk nog onder precies hetzelfde 
genadeloze regime leven als tijdens de bezetting. 
Natuurlijk richt de verontwaardiging zich in hoofd- 
zaak tegen het optreden van de M.P., die „uiterst 
onverantwoordelijk" optrad en een onschuldige trof, 
terwijl de "onderduiker wist weg te komen. 
Allicht zal er onder de Vrienden van de Waarheid 
wel een actie gaande zijn om deze na-oorlogse „on- 
derduikers" te helpen en te verbergen. Maar daar- 
over zullen we wel niets te lézen krijgen, want ook 
„De Waarheid" wil nog altijd legaal schijnen. 

Ad. 

Er zijn na de bevrijding in den lande 
vele Stichtingen verrezen. Veel 
werk moest verricht worden en 

wanneer daarmee grote geldsommen ge- 
moeid waren, was het onjuist de ver- 
antwoordelijke personen daarbij voor de 
persoonlijke aansprakelijkheid te stellen. 
Er moest dus een rechtspersoon ge- 
vormd worden en de eenvoudigste figuur 
daarvoor is de stichting. 
Maar met al die stichtingen is de situa- 
tie er niet overzichtelijker op gewor- 
den. 
„Doe je mee aan de stichting?" „Ja ze- 
ker, jij toch ook?" Maar de een be- 
doelt de Stichting Landverhuizing en de 
ander de LO-LKP-Stichting. 
„Ik kom U winnen als contribuant voor 
de Stichting." „Mijnheer daar geef ik al- 
lang aan." Maar de één bedoelt de Stich- 
ting 1940-1945 en de ander de Stichting 
Toezicht Politieke Delinquenten. 
Wij moeten met vereende krachten al- 
thans de Stichting 1940-1945 uit dit slop 
trekken. En dat kan, want op vele plaat- 
sen spreekt men reeds van '40-'45. 
Dat gaan we nu voortaan algemeen doen 
in spreken en schrijven. Ook van qffi- 
ciële zijde, d.w.z. vanwege '40-'45 zelf, 
zal dit middel te baat genomen worden. 

Dus voortaan: „Gaf U reeds aan 
'40-'45?" 
„Bent U medewerker van '40-'45." 

& 

De Nationale 

Monumenten 

Commissie 

en '40-'45 

Oftewel, de laatste loodjes wegen 
het zwaarst. 
Wij hebben nog enige weken om de 

cm2 actie te voltooien en het zou ont- 
zaglijk jammer zijn, indien één cm» van 
de Dam eigendom van de staat bleef. 
Maar U weet wel, dat dit de eigenlijke 
kwestie niet is. 
Waar het om gaat, is, dat het slagen 
van de actie de verzorging door 'éO-'tS 
ten goede komt en tevens de nationale 
monumenten zal doen herrijzen. Het één 
zowel als het ander Is een plicht van 
ons volk. Welnu, hier wordt een eenvou- 
dig middel geboden om een belangrijke 
bijdrage te leveren. Niemand, die zich- 
zelf respecteert als Nederlander, mag 
achterblijven. Neem dan uw giroboek en 
stort een bedrag, dat Uw geweten ont- 
last, op het gironummer 463000 van de 
N.M.C. te Amsterdam, of koop voor dat 
bedrag een of meer cm^ bij het plaat- 
selijke comité. 
En gij, oud-verzetters, laat het daarbij 
niet, maar beweeg Uw vrienden en bu- 
ren hetzelfde te doen. 
Wij laten het hierbij, en eigenlijk is dit 
hele stukje overbodig, want over een 
vanzelfsprekende zaak moet men niet 
schrijven. Maar wellicht was U het giro- 
nummer vergeten. 

RED. 



ê 

Tonny-Zuid heeft twee maanden geleden een brief in 
,,De Zwerver" gcpublicéerd, waarop wij commen- 
taar gaven. Het ging daarbij over de herbundeling, 

in het bijzonder in het belang yan de gedemobiliseerde 
stoottroepers. Naar aanleiding van die Spreekbuis heb- 
ben wij een nieuwe brief van hem ontvangen, die wij 
thans, helaas wat laat en door ruimtegebrek slechts 
gedeeltelijk, o-pnemen en behandelen zullen. 
In ons antwoord pleitten wij tegen de herbundeling, 
<|mdat wij van mening waren, dat de opdracht van de 
oud-illegale werker thans was, in ons volk op te gaan 
en daar zijn idealen uit te dragen en er begrip voor 
te kweken. 
Tonny schrijft dan: 

U spreekt over uitzaaien. Dat begrijp ik. Maar daar- 
voor moeten meer eisen gesteld worden, waar- 
van ik als voornaamste zie, dat èn de zaaier èn 

het zaad goed moeten zijn. Naar het oordcel der liefde- 

neemt U nu aan. dat de oud-illegalen goede zaaiers 
zijn en goed zaad bezitten. Ik ga slechts gedeeltelijk 
met Uw gedachte mee. Maar U maakt een kardinale 
fout als U zegt. dat geldt ook voor de terugkerende 
illegalen uit de Indische Stoottroepers. Ik weet het, het 
zijn prachtkerels en iedereen, die kwaad van ze zegt. 
krijgt het met mij aan de stok, maar uitzaaien  neen. 
Tenzij door een massale herbundcling hun mentaliteit in 
goede banen geleid wordt. Tenzij zij door een massale 
herbundeling langzaam ingeleid worden in — resp. ver- 
trouwd gemaakt worden met de in Nederland ontstane 
1 (^Z-mentalitèit. die ik liever niet zal kwalificeren. 
Tenzij de onderling samenwerkende en gebundelde ille- 
galiteit de scherpe kantjes voor hen er af slijpt en 
probeert er een dragelijke stemming in te houden. Mis-, 
schien, dat dan, na veel hollen en stilstaan en na veel 
vallen en opstaan, de illegalen uit de Stoottroepers 
geschikt gemaakt zouden kunnen worden om ook te 
gaan uitzaaien. ' 

COMMENTAAR: 
Om geen misverstand te wekken, wijs ik er op. dat 

mijn pleidooi om idealen uit te dragen, niet ge- 
baseerd is op het feit, dat de oud-illegalen zulke 

goede mensen zijn. Maar wel mag gezegd worden, dat 
zij door een ideaal gegrepen werden, dat zij gehoor- 
zaamheid geleerd hebben in het vervullen van hun 
vaderlandse plicht en dat zij begrip gekregen hebben 
van en liefde voor dat kostbaar bezit, de vrijheid. 
Nu wil de schrijver van dfe gebundelde illegaliteit een 
paedagogisch instituut maken, om de scherpe kantjes 
er af te slijpen. Ik zou zeggen, de gebundelde illegali- 
teit is de laatste, die dat kan en de werkelijkheid zelf 
de eerste. Hij zegt dit met name. met het oog op de 
stoottroepers. maar daar liggen de problemen precies 
hetzelfde. Ik kan waarlijk geen argument in het betoog 
van de schrijver vinden, om de bundeling te bepleiten, 
afgezien van het feit. dat de bundelaars over het alge- 
meen verre van een paedagogisch instituut wensen. 

Tonny schrijft verder: 
Nu is het erg gemakkelijk om inzake een herbunde- 

ling te spreken van losmaken van de werkelijkheid, 
't Gevaar van-de vorming tot fanatici en querulanten, 

'verlustigen in moeilijk te verwezenlijken leuzen, 
idem van 't ontstaan van een antiquiteit waarover ons 
volk meewarig zou gaan glimlachen, 't gevaar van 
politieke ontsporing, van maatschappelijke steriliteit der. 
oud-verzetters. vals idealisme enz. (alles uit Uw hoofd- 
artikel van 22 Nov.) maar daarmee heft U de pro- 
blemen niet op. Daarmee maakt U de verwijdering alleen 
maar groter en ik dacht dat die al groot genoeg was. 
Op mij persoonlijk heeft dit geen invloed, want ik 
zal me niet bij de herbundelaars aansluiten, omdat ik 
slechts heil in herbundeling zie als allen meedoen. Maar 
velen kwetst U hiermee en wat heeft dat voor zin? 
Klaarblijkelijk hebt U maar drie brieven ontvangen pro 
herbundeling, maar ik weet heel zeker, dat er zeer 
velen in den lande zijn, die precies zo denken als ik 
en waarom stelt U cf geen prijs op om hun mening 
te leren kennen? Waarom gaat U helemaal niet in op 
dat voorgestelde opinie-onderzoek? Of laat ik het beter- 
omlijnd vragen: Bent U er heel zeker van. dat Uw 
blad de meerderheidsmening van LO. LKP. weergeeft? 
Een andere vraag is of de verantwoordelijkheid voor 
de gevolgen van een herbundeling te dragen zijn. Een 
prominent ex-KP-er zei mij een dezer dagen: Misschien 
zouden ze in Amsterdam ook wel willen herbundelen, 
maar 't kan zijn. dat ze de zekerheid missen of ze 
deze nieuwe massa wel in bedwang zullen kunnen hou- 
den. Een andere vraag, die mij persoonlijk bezighoudt, 
is. of de regering gekant zou zijn tegen herbundcling, 
want hiermee ontstaat een orgaan waarmee geducht 
rekèning gehouden zou dienen te worden. Is het erg 
brutaal als ik vraag of U hiervoor riclitlijnen 'heeft 
ontvangen? Ik weet dat er indertijd ernstige plannen 
zijn geweest voor een overkoepelend orgaan over ex- 
illegaliteit, herleefde B.V.L. enz. en hiertegen had de 
regering indertijd wèl ernstige bezwaren, 't Zijn maar 
vrag i, maar ik moet wel. want erg veel is mij in 
Uw betoog niet duidelijk geworden. Waarom acht U 
b.v. Je herbundeling, die voorgestaan wordt door de 
heer Scheps, een gevaar voor ons land? Dat eist toch 
wel enige verduidelijking. 

gezonde voorwaarde voor de oplossing van de proble- 
men waarmede ons volk na de bevrijding te maken 
heeft, wat intussen niet wegneemt, dat wij het per- 
soonlijk contact tussen oud-illegale werkers van groot 
gewicht achten en aanmoedigen. Ons bezwaar geldt een 
strakke en actieve organisatie van oud-illegale werkers. 
U stelt de vraag, waarom wij niet geantwoord hebben 
op Uw suggestie om een enquête te houden onder de 
lezers van .,De Zwerver". Dat is een omissie. H^j 
antwoord volgt thans. Voor een enquête moet men dui- 
delijke vragen stellen en de vraag: Bent U voor of 
tegen herbundeling is zinloos, omdat beslissend is, 
waartoe men wil herbundelen. Dat weten wij niet en 
dat weten de herbundelaars ook niet, want zij hebben 
ons op deze vraag nog geen concreet antwoord kunnen 
geven. 
Dan volgen er nog enkele andere vragen, die wij kort 
kunnen beantwoorden. Zouden wij bevreesd zijn. om 
de nieuwe massa in bedwang te houden? Wij wensen 
geen massa, die leuzen volgt en daarom wensen wij 
geen herbundeling, want een organisatie, die geen con- 
crete taak heeft, gaat bij leuzen leven, en zo wordt 
de massa gevormd. Indien men zo'n organisatie toch 
bouwt, dan bestaat inderdaad de mogelijkheid, dat zij 
aan de leiding ontglipt. Maar ook bestaat de mogelijk- 
heid. dat de leiding er een spel mee gaat spelen. 
Verder kunnen we mededelen, dat noch de regering, 
noch enige andere instantie in Nederland ons ooit be- 
naderd heeft of onder druk gezet heeft met het oog op 
ons standpunt inzake de herbundeling. En het afwijzend 
standpunt is uitsluitend ontstaan als vrucht van de 
vrije discussie in ons zeer uitgebreide' hoofdbestuur. 
Met de laatste vraag wordt alles weer opgerakeld; 
,,Waarom acht U de herbundeling door de heer Scheps 
voorgestaan een gevaar voor ons land?" Het komt ons 
niet juist voor om thans daarop nogmaals uitvoerig in 
te gaan. Dit onderwerp is meer dan enig ander onder- 
werp ter sprake geweest in .,De Zwerver" en ik 
volsta met daarnaar te verwijzen, wat intussen niet 
wegneemt, dat wij aan verweer tegen onze opvattingen 
nog gaarne plaats inruimen. 

H. v. R. 

k 
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De briefschrijvers die mij hun opinie deden weten aan 
mijn adres, Trompenbergcrweg 5, Hilversum, zeg ik 
hartelijk dank, doch tot mijn spijt moet ik voorlopig nog 
even van de beantwoording afziet. 

TONNY-ZUID. 

COMMENTAAR; 
Over deze passage zijn enkele opmerkingen te ma-, 

ken. Wij hebben nooit voorgegeven de problemen 
te kunnen oplossen, met de bestrijding van de her- 

bundeling. Dat zou al te naicf zijn. De vraag is alleen, 
of mèn door bundeling van de illegaliteit, of wel door 
spreiding van de oud-illegale werkers de voorwaarden 
voor de ^oplossing schept en naar onze vaste overtui- 
ging is de bundeling een obstakel en de spreiding een 

KLEIN-HOLLYWOOD. 

..Goeie morgen", zeiden wij. 

..Laat me je ogen eens even meten." zei dc 
redactie-secretaresse bij wijze van wedergroet. 
Wc snapten 't niet direct. 
Da's gek. maar we begrijpen zulke dingen nooit 
onmiddellijk. 
Ze plantte een liniaal tussen onze ogen. .Je 
ogen staan te dicht bij elkaar." concludeerde 
ze somber, alsof ze een belangrijke constructie- 
fout ontdekte, die haar al die tijd was ontgaan. 
Wij bemerkten bescheiden op. dat dit gebrek 
ons nog nooit was opgevallen. ..Je ben niet 
geschikt," sprak ze plechtig. ..Waarom?" 
waagden wij het te vragen; wij vinden onszelf 
namelijk heel geschikt. 
..Voor de film" zei ze en ze keek meewarig. 
Er gloeide plotseling een 200 Watt-lamp voor 
ons op.* Er wordt een LO-LKP-film gemaakt, 
bedachten wij ons in dat heldere ogenblik. 
..Ja zie je," vertrouwde de CB-secretaresse 
ons toe. ..we weten er wel niet zoveel van. 
maar je ogen mogen in geen geval te dicht 
bij elkaar staan." Voor we het wisten, zwaaide 
ze met 'n centimeter over onze neus. ,,ZaI 
misschien net gaan," weifelde ze. ..Maar |c 
hebt er geen gezicht voor," troostte ze. We 
bespeurden de eerste symptomen van een op- 
komend minderwaardigheidscomplex. 
..Waar zijn Frits en H. v. R.?" vroegen we, 
misschien een beetje kortaf, maar tenslotte 
waren we niet gekomen om onze ogen te laten 
meten. 
,.Die zijn naar de kapper voor een permanent." 
We voelden plotseling een liniaal tussen onze 
ogen. ,,Mis" gromde Toon van de '40—'45- 
kolom, ,,ga maar weg, je deugt niet." Nou 
staan zijn ogen zo ongeveer aan weerszijden 
van z'n hoofd, dus legt hij zeer strenge maat- 
staven aan. 
Wc voelden ons kriebelig worden. ,.Is hier nog 
iemand. die normaal is." schreeuwden wc. 
..Sssstt, siste het koor, ,.de regisseur zit in 
de andere kamer." ..Maar wat doet-ie d^ar 
dan." kreunden wij. 
,,Ogen meten. ' zong het koor. We renden de 
deur uit. Bijna buiten, in dc vrijheid, trok 
iemand aan onze jas. 
,.Ga weg" kreunden wc getergd. Het was 
Truus, het factotum. 
,,Meneer," en er sprak medelijden uit haar stem, 
„Uw ogen staan vast te dicht bij elkaar." 
Na een kilometer stonden we hijgend stil. Twee 
Munttorens zwaaiden voor onze ogen. 
We waren zelfs niet meer geschikt voor een 
gewone foto: zes bij acht. 
We waren scheel  

Nationale vertrouwensraad der GOIWN. 

Op 17 Januari 1948 heeft in Hotel „De Witte Brug" te 's-Graven- 
hage de plechtige installatie plaats 'gehad van de Nationale Ver- 
trouwensraad van de „Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Ne- 

derland". 
Bij deze installatie heeft H.M. de Koningin zich laten vertegenwoordi- 
gen door haar secretaresse. Mejuffrouw J. Geldens. 
Om thans aan overheidspersonen en overheidsinstanties weer een duide- 
lijk inzicht te geven omtrent de nog te vervullen taken van onze Ge- 
meenschap en haar Nationale Vertrouwensraad is aan deze installatie 
een plechtig karakter gegeven. 
In de Nationale Vertrouwensraad hebben zitting: 
S. Schootstra, (plaatsvervanger J. Russchen) voor Groningen en Fries- 
land; 
H. Gunnink, (plaatsvervangster Mevrouw Smeenge) voor Drente ea 
Overijssel: 
Prof. Ir. W. J. Dewez, (plaatsvervanger Kapitein de Vuist) voor Gel- 
derland en Zuid-Holland; 
Mr. H. B. S. Holla, (plaatsvervanger Mf. Meeuwissen) voor Limburg 
en het Oostelijk deel van Noord-Brabant; 
F. Huson, (plaatsvervanger Mr. van der Peil) voor Zeeland en het 
Westelijk deel van Noord-Brabant. 
De installatie werd verricht door de algemeen voorzitter van de GOIWN., 
Dr. Ir. N. A. J. Voorhoeve, die in zijn inleidend woord zijn erkentelijk- 
heid en dank uitsprak voor de aanwezigheid van de vertegenwoordigster 
van H.M. de Koningin, van de vertegenwoordigers van de ministers 
van Oorlog, Justitie en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, voor de 
persoonlijke aanwezigheid van Generaal Kruis en voor die van de ver- 
tegenwoordiger van de burgemeester van 's-Gravenhage. 
De installatie-rede van Dr. Voorhoeve werd door de voorzitter van de 
Nationale Vertrouwensraad, Mr. H. B. S. Holla, ongeveer als volgt 
beantwoord; 
Het instituut van vertrouwensraden is in onze Gemeenschap geen novum. 
Het heeft een zeer bepaalde en goede klank gekregen. Iedere vertrou- 
wensraad in onze Gemeenschap heeft slechts goed kunnen werken, wan- 
neer hij naar twee zijden vertrouwen genoot; het vertrouwen van de 
oud-illegaliteit, die, hij vertegenwoordigt, en het vertrouwen van de over- 
heid, bij welke hij die oud-illegaliteit vertegenwoordigt. 
Wij hopen ons het vertrouwen, dat de GOIWN. in ons heeft uitgespro- 
ken, waardig te tonen. Anderzijds hopen wij bij de overheid vertrouwen 
te mogen ontmoeten. Wanneer immers het vertrouwen aan één van beide 
zijden zou ontbreken, zou het ons onmogelijk worden onze taak naar be- 
horen te vervullen. 
Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om U, Dr. Voorhoeve, hier in tegen- 
woordigheid van vele autoriteiten en oud-illegale vrienden, te danken 
voor al hetgeen Gij in de loop der jaren voor onze GOIWN. gedaan 
hebt. Met al Uw grote bescheidenheid zijt Gij steeds de ziel en de motor 
van onze Gemeenschap geweest. 
De oud-illegaliteit heeft voor en na de bevrijding zulke hoge verwach- 
tingen van de opbouw van ons Vaderland gehad, dat desillusies haast 
niet uit konden blijven. Het is steeds de taak der vertrouwensraden ge- 
weest de gerechte wensen der oud-illegaliteit inzake de zuivering, be- 
rechting, rechtsherstel etc. op te vangen en onder de aandacht der be- 
trokken autoriteiten te brengen. 
De aanwezigheid van Generaal Kruis verheugt mi). Er heeft tussen hem 
als Chef Staf M.G. en onie Gemeenschap, — ook bij verschil van me- 
ning —, steeds een geest van wederzijds vertrouwen geheerst. Ondanks 
vele grieven heeft de GOIWN. zich nooit tegenover het gezag gesteld. 
Thans voltrekt zich meer en meer een ontwikkeling in de oud-illegaliteit. 
De belangrijke figuren worden steeds meer door hun maatschappelijk 
werk in beslag genomen. Dit houdt het gevaar in, dat de vereniging zou 
gaan ontaarden tot een gezelschap van malcontenten, die zich tegenover 
het gezag zou gaan stellen. De oud-illegaliteit zal eenmaal genomen wet- 
tige beslissingen, inzake zuivering en berechting, moeten blijven respec- 
teren. ook wanneer zij het met de concrete beslissingen zelve niet eens 
zou zijn. Zonder de erkenning dier beslissingen is immers de orde in de 
staat onmogelijk. 
Dit vooropgesteld zijnde, is er thans geen specifieke taak der oud-illega- 
liteit op de terreinen van zuivering en berechting meer aan te wijzen. 
Men is uiteraard vrij om bepaalde beslissingen der overheid al dan niet 
te waarderen, maar ook bij herbundeling der oud-illegaliteit ontstaat op 
deze terreinen geen taak voor de leden meer. 
Op een dezer dagen te A dam gehouden congres van de Federatie heeft 
Mr. van Heuven Goedhart zich m.i. zeer merkwaardig uitgelaten over de 
taak der oud-illegaliteit voor de naaste toekomst. Ik noem deze uitlating 
merkwaardig, omdat Mr. van H. G.. als Minister van Justitie, in zijn 
radiorede van December 1944 zelf sterk heeft aangedrongen op beper- 
king van de taak der oud-illegaliteit, en wel terwille van het herstel van 
de rechtsstaat. 
Ik aanvaard thans gaarne, mede namens mijn medeleden, de ons opgedra- 
gen taak en spreek de hoop uit, dat de overheidsinstanties met welke wij 
te maken zullen krijgen, ons hun vertrouwen niet zullen onthouden. 
Wij zullen ook beslissingen, die anders uitvallen dan wij gehoopt en 
verwacht hadden, weten te respecteren. 
Wij zullen echter in het algemeen wel op prijs stellen te vernemen, waar- 
om de overheid tot andere conclusies is gekomen dan de onze. 
Goed begrip van een eens genomen beslissing is immers de beste waar- 
borg voor handhaving van het vertrpuwen. 
Onder de aanwezigen merkten wij verder o.m. op. Mejuffrouw Mr. Dr. 
Tellegen, Directeur van het Kabinet van H.M. de Koningin; Mr. Tenkink, 
Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie, namens de Minister 
van Justitie: Jhr. C. G. van Lichth, Ritmeester-Adjudant van de Minister 
van Oorlog, namens de Minister van Oorlog; de loco-Secretaris-Gene- 
raal van het Ministerie van O.K. en W., namens de Minister van Onder- 
wijs, Kunsten en Wetenschappen; Prof. Mr. R. Kranenburg, voorzitter 
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal; Mr. Haga, President van de 
Bijzondere Raad van Cassatie; Generaal felr. H. Kruis, Chef van de 
Generale Staf; Jhr, A. F. C. de Casembroot. Commissaris der Koningin 
in de Provincie Zeeland; Luitenant-Generaal van Dijk; Luitenant-Gene- 
raal H. Koot, Landelijk Commandant van de Binnenlandse Strijdkrach- 
ten; de heer Stollen, namens Generaal van Holten; Mr. B. Terveer, Di- 
recteur-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging; Mr. Zaaijer, Procu- 
reur-Generaal bij het Bijzonder Gerechtshof te 's-Gravenhage; Jkvr. Mr. 
Wttevaal van Stoetwegen, 'lid van de Tweede Kamer der Staten-Gene- 
raal; een vertegenwoordiger van de burgemeester van 's-Gravenhage: de 
heer H. van Oord, Griffier der Staten van Zuid-Holland; Ir. H. van 
Riessen en Kapitein Sjef de Groot, namens de LO. LKP. en vele anderen. 



CORNELIS KE1JZER 
geb. 22-8-1890 

overl. 18-12-1944 

i; 

JAN VELDHOEN 
geb. 81-5-1894 

overl. 28-1-1945 

IN MEMORIAM 

INVASIEDAG TE BARENDRECHT 

F      1 

MARINUS^MAASDAM 
geb. 17-1-1888 

overl. 23-1-1945 

Él 

BASTIAAN MOEKESTORM 
geb. 29-11-1913 
overl. 9-12—1944 

JACOR V.D. LINDEN 
geb. 27-3-1920 
overl. 9-12-1944 

1"^ e zonsopgang, na de nacht van 5 op 6 Juni 1944. is voor West-Europa 
en voor heel de wereld, geworden, de dageraad der bevrijding. In die 

nacht landden de geallieerde eenheden bij Baycux in Normandië op de West- 
kust van Frankrijk. 

De aanval op de vesting Europa was begonnen. De Atlantic-wal werd 
doorbroken. Het licht verscheen aan de kimme in de zwarte nacht der be- 
zetting. In diezelfde nacht arresteerde de Rotterdamse landwacht, bij haar 
speurtochten over het eiland IJsselmonde, een onderduiker. Een draad werd 
gepakt, waaraan contacten bleken te zitten, met het verschrikkelijke gevolg, 
dat in de direct volgende dagen acht werkers van de LO. in handen van de 
vijand vielen. Drie van hen kwamen na de bevrijding terug, de vijf anderen 
bleven in de strijd. Zij beëindigden hun leven temidden van de gruwelen van 
het concentratiekamp. Invasie-dag werd voor Barendrecht een zwarte dag, 
ondanks het licht aan de horizon. 

Zoals bepaalde dorpen in ons land als echte „verzetsnesten" voor hun 
streek kunnen worden getypeerd, zo kan voor Barendrecht deze type- 

ring gelden in het .gebied voor de Zuid-Hollandse eilanden. 
Van dit dorp uit opereerde eens gedurende enige tijd de ploeg van Johannes 
Post. 
Verschillende grote „kraken" werden door hem en zijn mannen van Baren- 
drecht uit ondernomen. 
In dit dorp had het rayonhoofd van de LO. zijn zetel. Hij begon in de 
onderduikersactie en vandaar kwam het werk over de eilanden tot ontwik- 
keling. Toen op geen enkeje wijze in deze streek in 1943 een behoorlijke 
verspreiding van de illegale pers plaats vond, begon van dit dorp uit de 
verspreiding van het toen voor kort opgerichte „Trouw". Het ving aan met 
enige honderden exemplaren en in 1940—'45 werden op de eilanden 11.000 
exemplaren verspreid. 
Dit LO-werk en de lectuurverspreidin.g kostte Barendrecht op invasiedag 
1944 zijn grote offer. Het beginpunt was de arrestatie van een onderduiker, 
die prompt het adres van zijn verzorger noemde. Deze „In memoriam- 
pagina" is gewijd aan hen, die er het slachtoffer van werden. 

TE^ie Cotnelis Keijzer heeft 
gekend, weet dat hij 

geen verzetsman was van 
het genre, dat de doorsnee 
LO-er kenmerkte. Men ioekt 
de LO-ers niet allereerst ver 
boven de 50 jaar, doch onder 
de jeugd. 
De Heer Keijzer was een 
alleszins geacht en waardig 
man, allereerst religieus en 
kerkelijk georiënteerd. In 
Rotterdam-Zuid, waar hij 
/ele jaren woonde, diende 
hij de Gereformeerde Kerk 
als ouderling en bij de Hol- 
land-Amerika Lijn, waar hij 
magazijnmeester was, diende 
hij als Christen, die zijn ge- 
loof niet schaamde. In Ba- 
rendrecht, waar hij later 
woonde, was het niet anders. 
Wat hij deed was voor hem 
dadendrang van zijn geloof. 
Hij droeg zijn rijkdom uit. 
Zo, zo alleen zullen we zijn 
verzetswerk mogen zien. Hij 
zag de lijn van het geloof, 
die naar het verzet in de 
oorlog voerde niet direct. 
Maar toen hij na de eerste 
aarzeling deze lijn eenmaal 
zag, was alle schroom weg. 
Hij zag zijn roeping, hij deed, 
hij verspreidde lectuur. 
Hij deed dit getrouw, totdat 
de landwacht op een zomer- 
ochtend hem uit zijn bed belde, 
hem arresteerde en hem over- 
jaf aan de vijand. 
Wij behoeven er niet aan te 
te twijfelen. Zijn dodengang 
(met zijn gearresteerde vrien- 
den): Rotterdam, Vught, 
Oraniënburg, was een gang 
des geloofs. 

In geen ander licht mogen 
wij het verzetswerk van 

lan Veldhoen zien. Van 
meetaf heeft hij het princi- 
piële verzetswerk de hand 
der -verbondenheid toegesto- 
ken. In de oriënteringsverga- 
deringen van de illegaal wer- 
kende A.R.-partij was hij een 
gaarne geziene gast. Als kos- 
ter van de Gereformeerde 
Kerk opende hij spoedig de 
deuren van de vergaderloka- 
len voor dit werk. 
Toen het verzetswerk groeide 
werd hij een belangrijk man. 
Hij, de hoeder van de grote 
ruimten onder en in de mo- 
numentale Geref. Kerk op het 
dorp, kon veel ruimte voor 
het werk beschikbaar stellen. 
Hij deed het graag. Spoedig 
werd de bergruimte benut. 
Toch deed hij meer. Weldra 
was ook zijn huis een cen- 
trum van illegaal werk, dat 
hij met zijn groot gezin en 
a.s. schoonzoon beoefende. 
In dit gezin was vader de 
ziel van het werk. 
Op invasie-dag viel hij in 
handen van de vijand, geluk- 
kig nog alleen. In dit huis 
waren vele andere mogelijk- 
heden. Met zijn vrienden 
ging ook hij de lijdensgang 
van de gevangenschap. Naar 
de mens gesproken kwam 
voor hem de zon der bevrij- 
ding te laat tot de middag- 
hoogte. 
Hij stierf voor zijn Vader- 
land. In het geloof. 

WI/ GEDENKEN: 

j it een geheel ander ge- 
zichtspunt zien we het 

verzetswerk van Marinus 
Maasdam, de zoon van de 
eilanden, geboren te West- 
land. In het geloof, 
maas in de Hoekse Waard, 
de reeds 50 jaar zijnde boek- 
houder. Direct na de Duitse 
inval nam hij de verzetshou- 
ding aan. Het waren niet in 
de eerste plaats godsdienstige 
motieven, die hem daartoe 
dreven. De beginselen der 
humaniteit jegens de mede- 
mens brachten hem in de af- 
weerhouding tegen het Duitse 
barbarendom. 
Toen dan ook de eerste maat- 
regelen tegen de joden wer- 
den afgekondigd, behoorde 
hij tot de eersten die huis en 
hart voor de vervolgden 
opende. Later groeide het ver- 
zetswerk uit en verzorgde hij 
ook andere nazi-slachtoffers 
dan joden. Hij bracht geld 
bijeen en verspreidde lectuur. 
Totdat ook voor hem, in de 
eerste dagen na de invasie, 
het laatste uur van zijn ver- 
zetswerk sloeg. De weg der 
smarten, via Vught in het 
concentratiekamp Duitsland, 
ging hij, in de overtuiging, 
jegens zijn Vaderland en zijn 
medemens zijn plicht te heb- 
ben gedaan. 

Q nder de gearresteerden, 
die het leven lieten ten- 

gevolge van dit verraad in 
Barendrecht, behoorde ook 
Bastiaan Moekestorm, de een- 
voudige 31-jarige landarbei- 
der. 

Hij was een stille in den 
lande, die wellicht niet zou 
zijn opgevallen als zijn naam 
niet in de rij der LO-verzor- 
gers was genoteerd. Zulke 
stille werkers hadden we no- 
dig. Ze zijn er bij duizenden 
geweest, die met elkaar* het 
leger der gezochten vormden, 
en die met een rotsvaste 
overtuiging tegen de niets- 
ontziende vijand optornden. 
Tegenover hen stond de 
vijand over het geheel mach- 
teloos. 

Van zijn trouwe arbeid in zijn 
jeugdperiode heeft het Ge- 
ref. Jeugdwerk geprofiteerd. 
Trouw was hij in alles. 

Zo was ook zijn verzet. 

Diep in zijn ziel leefde het 
geloof, dat hij om Gods wil 
het heidendom van de Nazi's 
moest weerstaan. In dat ge- 
loof werkte hij, in dat ge- 
loof ging hij de weg der 
gevangenschap. In dat ge- 
loof kwam hij ellendig in het 
land van de vijand om. 

oen bij het ochtend- 
gloren de geallieerde le- 

gers voet aan wal zetten in 
de vesting Europa, legde de 
landwacht de hand op de 
schouder van Jacob v. d. 
Linden. De eerste arrestant, 
als gevolg van de loslippig- 
heid van de gevatte onder- 
duiken zijn verzorger nota- 
bene. Hij was de jongste van 
de groep, die gegrepen werd. 
Ook hij lief het leven. 
In jeugdige overmoed had 
hij, de robuste jonge land- 
bouwer. wel eens gezegd, dat 
ze hem niet in handen zou- 
den krijgen, doch zijn voor- 
spelling was te vroeg geuit. 
Was het een onbewust ge- 
voel „dat het met hem ver- 
keerd zou gaan", waarvan hij 
in stille ogenblikken wel eens 
sprak, dat hem deze robuste 
taal deed spreken? Wie zal 
het zeggen? In elk geval: hij 
was de eerste: de vijand kwam 
en greep herfl. 
Zijn actieve verzet was 
slechts kort, maar fel. Met 
grote activiteit gaf hij zich 
aan het LO-werk. Niemand 
deed op hem tevergeefs een 
beroep. 
Zelfs zijn jonge kracht bleek 
tegen de ontberingen van het 
Duitse moordkamp niet opge- 
wassen. Hij bleef erin en viel 
voor zijn Vaderland en zijn 
overtuiging. 

Zo gingen ze heen. 
Door deze ene slag bleven in Barendrecht, toen de kruitdamp van invasiedag 1944 uiteindelijk was opgetrokken, 
in vijf gezinnen lege plaatsen achter. Drie vrouwen verloren haar mannen. Een verloofde haar geliefde. 
Elf kinderen waren vaderloos. Ouders verloren kinderen. 
Bij de dageraad der bevrijding kwam duisternis in het leven van velen. Wij zullen hen blijven gedenken. 
Troost biedt waarachtig slechts God, Die in Zijn wondere wijsheid het woeden van de barbaren over ons toeliet. 
Hij schenke die troost aan de geslagenen. Wij vragen niet, wij geloven! E v R 



€en dikke, p&deinonnaie.,,. 
kan In deze tt|d goed van pas komen. 

Het leven is ontzaglijk duur en weinigen zijn tegenwoordig in staat zich iets nieuws 
aan te schaffen. 
Toch zal hier en daar een vernieuwing zeker niet overbodig zijn. De mogelijkheid 
hiertoe ligt voor het grijpen. 

Een radiotoestel — rywiel — keukenultrustlng — nationaal ontbijtlaken 
— kistje sigaren — vulpenhouder (met gouden pen) — schlldery — 
haardfauteuil — een doos fondant — tafelkleed — schemerlamp — haard- 

★ bankje — tydschriftenbakje — schoenen — brilmontuur met glazen   
handdynamo — handschoenen — kettingkast — 10 gulden — verzetsboe- 
ken — rijwielbuitenband — electr. strijkijzers — bontmof — vulpotloden 
— zakdoeken — kamerplanten — flessen wijn — pond koffie — worsten 
— gummikruiken — padvindersmessen. 

Dit zijn artikelen, die gij zonder in Uw beurs te moeten tasten gratis thuis bezorgd 
kunt krijgen, wanneer ge slechts twee eenvoudige opdrachten vervuld. 
Twee eenvoudige dingen? — JA! 
De honderden goede oplossingen van onze Nieuwjaarsprijsvraag leveren duidelijk het 
bewijs, dat onze opgave niet te zwaar is. 
Deze opgave luidt: Lost de prijsvraag op en zendt de oplossing met een nieuwe 
abonné in vóór 31 JANUARI aan het bureau van ons blad. 
Daarvoor is een dikke portemonnaie dus geheel overbodig. 
Door het grote aantal beschikbare prijzen is de kans op het winnen van een prijs 
ook groot. 

BENUT DEZE KANS VOOR HET TE LAAT IS! 

"1 

J 

KP. REÜNIE - UTRECHT 

Oc Utrechtse KP-crs hebben zo oader- 
hand een reputatie gekregen op het ge- 
bied van het organiseren van reünies. 
Ze zetten dit jaar ook weer goed in. Er 
wordt n.1. op Woensdag 28 Januari a.s. 
een feestavond georganiseerd in het ge- 
houw ..TRIANON", Oude Gracht. 
(Aanvang 8 uur), ^ 
Alle punten van het programma mogen 
aiet worden gepubliceerd; er moeten ver- 
rassingen blijven. Doch een enkele greep 
mogen wij uit de variatie van hetgeen 
men de KP-ers wil aanbieden, wel doen. 
Oaar gaan we danj 
Medewerking verlenen: de Chr. Muziek- 
vereniging ,,De Bazuin"; de Toneel- en 
Ontspanningsgroep ,,De Volharding" (uit 
Zaandam); de meisjes-balletgroep o.l.v. 
Bep Suurland en declamatie van Mevr. 
Zaadnoorddijk. 
Oe beschikbare ruimte laat geen moge- 
lijkheid uitvoeriger bij deze feestavond 
stil te staan. We kunnen echter nog 
mededelen, dat de avond alleen zal kun- 
nen slagen, wanneer niemand verstek laat 
gaan. Noteert U de datum? 
Wc moeten er allen komen 11 
Kaarten kunnen worden besteld aan het 
Secretariaat: Frcd. Hendrikstraat 51, Utr. 
(telefoon 19280). 

ZO... 
DOET MEN NIET! 

Vooe een verzctstentoonstclling, die kort 
ia de bevrijding in Amersfoort is ge- 
aouden, zijn enige illegale curiositeiten 
aeschikbaar gesteld, die tot op de hui- 
dige dag niet aan de rechthebbende 
eigenaren zijn teruggegeven. 
Hlet" betreft een elcctrisch kacheltje, 
waarin een radio was gemonteerd, en 
>en kist met diverse vervalsingen (stcm- 
aels, papieren, persoonsbewijzen etc.). 
Oeze goederen zijn na gebruik in Amcrs- 
oort, in goed vertrouwen afgestaan voor 

>en tentoonstelling, die kort daarop te 
Hilversum werd gehouden. Alle naspo- 
dngen hebben tot nu toe gefaald en 
niemand weet, waar dit materiaal is 
gebleven. 
Dit is een onbegrijpelijke zaak, die in 
oud-illegale kringen niet zou worden 
verwacht. 
De eigenaren zullen het bijzonder op 
prijs stellen, hun inzendingen terug te 
mogen ontvangen. Zij verzoeken allen, 
die hierover nadere inlichtingen zouden 
kunnen geven, zich tot het volgende 
adres te wenden: 
G. G. Veenendaal Jr., Hof 7, Amersfoort. 

Advertentie Kabriek 

Plotseling nam de Heere tot Zich 
n Zijn Heerlijkheid onze lieve 
Dochter, Vrouw en Moeder 

TRIJNTJE BIESHEUVEL 
(n de ouderdom van bijna 55 jaar. 
Wie haar gekend hebben weten wat 
wij in haar missen. 

Wed. J. Biesheuvcl-Dockes. 
H. A. v. d. Munnik. 
Truus en Jannie. 

Groningen, 14 Januari 1948. 
Brugstraat 27. 

Het behaagde den Almachtige in Zijn 
eeuwige Heerlijkheid, na een lang 
:n geduldig gedragen lijden, in volle 
vrede op te nemen, onze lieve en 
zorgvolle Man. Vader, Zoon, 
Schoonzoon, Broeder, Zwager en 
Oom. 
JACOB VAN DEN HUL 

(Radio Kees) 
in den ouderdom van ruim 40 jaren. 
Jesaja 43 : 2. 
,, Wanneer gij zult gaan door het 
water. Ik zal bij U zijn. en door 
de rivieren, zij zullen U niet ovcr- 
overstromen; wanneer gij door het 
vuur zult gaan, zult gij niet ver- 
branden en de vlam zal U niet 
aansteken." 

E. G. v. d. Hul-Baerends. 
Aalt Jouk. 
Paul Johanncs. 
Jacoba Margaretha Gouke 

en familie. Hilversum, 15 Januari 1948. 
Kastanjelaan 10. 
Liever geen bloemen en geen bezoek. 
De begrafenis heeft plaats gehad op 
Maandag 19 Januari op de Noorder 
Begraafplaats te Hilversum. 

Wie wil ex-i legale werker, tevens 
oorlogsslachtoffer, wiens koffer- 
schrijfmachine door de S.D. werd 
vernield, helpen aan een goede 
koffezschrijfmachine ? De ver- 
nielde schrijfmachine is nog aanwe- 
zig. Brieven onder nr. 564 aan het 
bureau van dit blad. 

Gevraagd te Amsterdam in klein 
gezin (man en vrouw) P. G. hulp 
in de huishouding tegen, vergoe- 
ding van kost en inwoning. 
Br. ond, nr. 570 a.h. bur. v.d. blad. 

Bij De Maatschappij Wegenbouw NI 

Stationsstraat 2 — Utrecht 

kunneü geplaatst worden: 

^ HETAUDRAAItllS 

KETELMAKERS 

SMEDEN 

AUTO-en DIESELMONTEURS 

Eieren STOOM- en MOTOR- 

WALSMACHINISTEN 

In ons bedrijf kunnen geplaatst worden: 
DRAAIERS 
BANKWERKERS 
VORMERS 
CONSTRUCTIEWERKERS 

Gelegenheid tot algemene ontwikkeling door veelzijdige 
werkkring in onze Machinefabriek, Uzer- en Metaalgieterij 
of Constructiewerkplaats. Goede verdienstel U kunt nu 
reeds schrlftel. of mondelinge sollicitaties bij ons Indienen. 
N.V. Kon. Nederlandse Machinefabriek 
BEGEMANN HELMOND 

• Wevers 

en andere 

Tcxticlvakarbciders 

kunnen geplaatst worden bij de 

Fa. DIDDENS 6 VAN ASTEN 

SPINNERIJ NIJVERDAL - HELMOND 

WORDT U BINNENKORT 

GEDEMOBILISEERD? 

praten op afdeling 

VERSCHURE & Co's 
SCHEEPSWERF EN MACHINE-FABRIEK N.V. 
Meeuwenlaan 70 — Amsterdam-Noord 

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN &ZN. 

'' '' AMSTERDAM-C, 
SINGEL 281 - TELEFOON 32239 

* 

PEilOeiEKEi EN 

HANDELSDRUKWERK 

Geef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage 
en laat hem(haar) onderstaande bon Ingevuld zenden aan 
de administratie van „De Zwerver", Pr. Hendrikkade 152. 
Amsterdam. Degenen, die een proefnummer ontvingen 
kunnen deze bon voor zichzelf benutten. 

Naam.. 

Adres.. 

Plaats  

Ingang abonnement 

• Provincie  —  

Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / of bi] aan- 
bieding van een postkwltantle betaald. 

Gironummer 109588 t.n.v. LO-LKP-Stichllng 

Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

WIJ VRAGEN: 
A. 

Flink jong persoon, mnl. of vr., 
voor administratie en boekhouding: 
bij gebleken geschiktheid goede 
vooruitzichten, zelfst. werkkring. 

B. 
Vakbekwaam stoffeerder en 
halfwas. Vast werk. Persoonl. 
of schriftel. sollicitaties met bijzon- 
derheden, verl. salaris enz. aan: 

TOB Y's Woninginrichting N.V. 
WORMERVEER 

tel. 81273 

Ek Strijkijzer f 12.- 
met 1 jaar volle garantie. 

N.V. RAKONA 
GINNEKENSTRAAT 61 

BREDA TEL. 9683 

Verzending door geheel 
Nederland. 

Voor elk transport 

hoe vreemd of raar, 

A. LUIK staat altijd 

voor U klaar. 

♦ 

Luik's transportonderneming 

Zaandijk Tel. 81994 

Advertentie-cliché's, 

is/oÜ en 

DE BOER & VINK 
ZAANDIJK 
TEL. 81085 

tS 
9 
S 

t Q 
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Wanneer je, na een 
verblijf van bijna 
twee jaar in de 

Oost, terugkeert in Ne- 
derland, sta je, om een 
mariniersuitdrukking te ge- 
bruiken, wel even met je oren te klapperen, als een 
niet onbekend zakenman je de vraag stelt of je met 
de mariniers nu altijd gevaren hebt of dat je ook 
nog iets gemerkt hebt van de gevechten met de 
extremisten op het land. Je vraagt je af hoe het mo- 
gelijk is dat iemand, van wie men toch veronderstel- 
len mag, dat hij dagelijks zijn krant leest, zo onwe- 
tend kan zijn. Je eerste conclusie is, dat je bepaald 
met een zeer dom mens te doen hebt. Maar spoedig 
genoeg merk je, dat deze conclusie er volkomen 
naast is. 
Na mijn verlof heb ik tamelijk veel gereisd en heel 
wat treingesprekken gevoerd. Mede door mijn uni- 
form ging het practisch altijd over de Marine en 
Indië. Als ik dan vertelde, dat ik bij de Mariniers- 
brigade werkzaam was geweest, bleek mij hoe ont- 
stellend weinig de doorsnee Nederlander van zijn 
strijdkrachten afweet en hoe weinig men op de hoog- 
te is van hun verrichtingen en prestaties. 
Voor sommige mensen is dit een verblijdend ver- 
schijnsel. Met een zekere trots verklaren zij, dat deze 
onkunde toch wel het beste bewijs is, dat de grote 
meerderheid van ons volk niets moet hebben van al 
dat militaire gedoe, dat wel bij een Duitser maar niet 
bij een Nederlander past. Ik weet niet hoeveel Ne- 
derlanders deze mening delen, maar het zal ieder 
duidelijk zijn, dat een dergelijke onverschillige hou- 
ding ten opzichte van ons leger, onze jongens niet 
ten goede komt. 
En nu zeg ik het nog heel zacht. Men behoeft waar- 
lijk niet militairistisch te zijn of er een Duitse men- 
taliteit op na te houden om mee te leven met ,,onze 
jongens over zee". Wie hen in de steek laat of in 
een lauw en verachtelijk indifferentisme aan hun da- 
den voorbij gaat, heeft de verradersdolk in zijn han- 
den. 
Het merkwaardige is, dat de gesignaleerde onver- 
schilligheid overigens geen beletsel vormt om met 
grote luidruchtigheid zijn mening te uiten over za- 
ken, die ten nauwste samenhangen met de taak, die 
ons leger in Indië verricht. Is het misschien toch 
waar, dat een groot deel van ons volk meer ge- 
ïnteresseerd is bij coupons en dividend, bij koffie en 
thee, bij rijst en .specerijen? 
De houding van ons volk was in Indië nog wel 
eens het onderwerp van gesprek. Daar kon men 
de wonderlijkste verhalen Over horen. Maar door 
allerlei acties van thuisfronten en soortgelijke instan- 
ties kreeg men toch de indruk dat de belangstelling 
van het Nederlandse volk voor de strijdkrachten in 
Indië met de dag toenam. 
Wie, zoals ik, met deze mening thuisvaart, moet 
echter niet in treinenN gaan reizen. Want de belang- 
stelling moge groeiende zijn, zolang een groot deel 
van ons volk in onkunde verkeert over de verrich- 
tingen van zijn eigen zonen, is en blijft het een 
droevig geheel. 
En het is zo nodig, dat ons volk dit zo langzamer- 
hand eens goed leert inzien. 

* 
Het is nu reeds meer dan twee jaar geleden dat 

de eersten naar Indië vertrokken. De meesten 
gingen daarmee een onbekende toekomst tegemoet. 
Het zal altijd moeilijk blijven om vast te stellen, wel- 
ke motieven hen precies hebben geleid. Als iemand 
zegt, dat hier en daar de zucht naar avontuur de 
gemoederen bewoog, of dat de begeerte naar ver- 
andering sommigen heeft geleid, dan zal ik dat zeker 
niet tegenspreken. Maar het is wel heel simpel en 
bovendien heel onrechtvaardig om in deze te gene- 
raliseren. 
Een zeer groot aantal wist drommels goed waar het 
om te doen was. Als zij teleurgesteld terugkomen, 
dan is dat zeker niet, omdat zij met valse inbeeldin- 
gen zijn vertrokken. En dan kan men zich hier in 
Nederland niet van hen afmaken met een goedkope 
verwijzing naar hun „stom avonturisme", of hun 
„door de oorlog verwrongen psychische gesteldheid". 
Zeker, wij moeten de zaken nuchter bekijken. En we 
mogen onze mannen, die naar Indië zijn gegaan, niet 
Idealiseren. Daar is niemand mee gebaat. Maar we 
mogen hen geen onrecht doen. 

ZE GINGEN OMDAT HET MOEST 

door Ds. J. D. KOERS, Vlooipredikani 

Als er iets niet klopt, of als er iets niet geklopt heeft 
in het verleden, doen wij goed de fout niet te ver 
van ons zelf te zoeken. Is niet één van de eerste 
dingen, die een militair VSn zijn volk mag verwach- 
ten, dat dit volk hem van alle kanten laat merken, 
dat het achter hem staat. 
Niemand mene, dat een militair zich voor eigen ple- 
zier in de waagschaal stelt. Hij doet het, omdat het 
moet. Ik weet wel, dat er mensen zijn, die nu scham- 
per op zullen merken, dat niemand een oorlogsvrij- 
williger heeft gezégd, dat hij naar Indië moest gaan. 
Zulke mensen waren er in de bezettingstijd ook. 
Ze hadden slechts een smalende en quasi zeer ver- 
standelijke glimlach over voor de „dwaze heethoof- 
den", die zo gek waren om in de ondergrondse strijd 
tegen de Duitsers hun leven te riskeren. En ze voe- 
len er meer voor om voor al deze „gederailleerde kna- 
pen" neurologische en psychiafrische klinieken te laten 
bouwen dan dat zij hen in de burgermaatschappij met 
open armen zouden ontvangen. Hun grootste rem zou 
wellicht zijn dat die klinieken geld kosten en re 
moeten al zo veel belasting betalen  
Ik zeg nog eens: omdat het moest, zijn onze mannen 
en onze zonen naar Indië gegaan. De regering heeft 
hen niet gedwongen. God zij dank, dat het niet no- 
dig was. Want dat betekent in ieder geval, dat er 
in ons Nederlandse volk nog kernen zijn, üe iets 
over hebben voor het Rijk en de ^volken daarvan. 

* 
\\7ie praat hier over avonturisme en uit het lood 
* * geslagen mensen? Ik heb ze meegemaakt van 

dag tot dag en ik heb ze gezien in de critieke ogen- 
blikken en ik kan u zeggen, bij alle gebreken en te- 
kortkomingen, die zich ook bij hen openbaarden, (en 
dat is zo vreemd toch niet?), dat bet hele Neder- 
landse vofk en daarbij de volken van Indië, hoogst 
dankbaar mogen zijn, voor wat deze mensen in de 
Oost hebben verricht. En dat er op het ogenblik 
nog steeds geen vrede en rust heerst in de wijde ge- 

Hoe gaai / 
„di 

naar Indië ? 

uwe jwetvct 

Dat kaa op twee manieren: over ZEE en door de LUCHT. 
Sturen we het blad per ZEEPOST naar onze jongens, dan 
berekenen wc niets meer dan wat een abonné in Holland 
betaalt. Geen extra port, geen extra verzendkosten; gewoon 
f 1.50 per kwartaal. Het enige nadeel van de ZEEPOST is 
de tijdsduur. Het duurt minstens zes weken voordat ons blad 
in Indië zwerft. 
We gunnen de krant ook per LUCHTPOST verzenden. Dat 
gaat heel wat vlugger. Slechts enkele dagen, nadat U het 
..Kraakjc" en ,,De ogen open" gelezen hebt, weet Uw zoon, 
Uw man of Uw verloofde in Indië ook reeds, wie en wat 
er alzo in de wereld rondzwerft. 
De luchtpost mag niet als drukwerk worden verzonden. We 
moeten er dus brieven van maken. Elke ..Zwerver" wordt tot 
twee brieven gemaakt, omdat het blad te zwaar is om als 
één brief verzonden te worden. Hier zijn dus extra kosten 
aan verbonden. Wij moeten deze kosten in rekening brengen. 
De prijs van een LUCHTPOST-abonnement wordt f 4.50 per 
kwartaal. 
Kunt U het geld ervoor missen? Ge ziflt het er o.i. graag 
voor over hebben. Het is van groot belang, dat Uw zoon. Uw 
man of Uw verloofde op de hoogte blijft van de dingen, 
die gij zelf met interesse volgt. 
Voor hen, die nog geen Indië-abonncment hebben afgesloten, 
is op de achterpagina een invulformulier opgenomen, 
BETALING. Het abonnementsgeld moet in elk geval in Neder- 
land worden betaald. De administratie van ons blad moet 
dus steeds over een adres in Holland beschikken. Op dit 
adres wordt periodiek de kwitantie gepresenteerd, tenzij men 
bijtijds per giro afrekent. 
U kent nu de verschiflendc mogelijkheden. Wij garanderen U 
een goede verzorging en schenken steeds aan dit onderwerp 
bijzondere aandacht. 
(Voor opgave van Indië-abonnementen zie men de BON op 
pëgina 8). 

bieden van Java en Sumatra w waarlijk hun schuld 
niet en kan men hen niet. verwijten. 
Men kan slechts de, grootste bewondering hebben 
voor de geweldige zelfbeheersing en discipline, zoals 
deze openbaar werd* in de lange perioden van wach- 
ten en nog eens wachten, toen elk uitzicht ontbrak, 
toen men niet begreep waar het naar toe moest, toen 
men gedwongen was tot niets doen, toen eenzaam- 
heid en verveling hen als verscheurende beesten om- 
ringden. 
Vele waren de ogenblikken, w jarop de tanden met 
extra kracht op elkaar moesten worden gehouden. 
Ik zie hen nog staan, met verbeten gezichten, star 
voor zich uitkijkend, vlak voor een rouwdienst in 
de Darmokapel, straks boven op eec truck achter de 
lijkwagen, die, een majt naar zijn laatste rustplaats 
brengt. 
Ik lees aan het graf het slot van Romeinen 8: 
„Wat zullen wij van deze dingen zeggen?" Deze 
vraag brand in veler hart. Men begrijpt het niet 
meer. Zelf niets doen  en ondertussen moet er 
telkens weer een graf gedolven. Voelen deze man- 
nen nu ook het geweldige van wat er volgt in de 
Romeinenbrief; „In dit alles zijn wij meer dan over- 
winnaars door Hem die ons heeft liefgehad"? 
Wat is er gevochten  tot bloedens toe om in 
deze verwarring en verbijstering niet ondev te gaan! 
En natuurlijk, er zijn verliezen geleden, soms ernstige 
verliezen. 
Maar hopeloos was het niet. 
Uit het vérlies kwam soms wonderbaarlijke win#,.. .1 

T k denk nog aan iets anders, aan het moment, wa-v 
I op werd medegedeeld, dat een voorgenomen acde 
niet zou doorgaan. 
Nooit zal ik vergeten met welk een enthousiasme 
men zich gereed maakte, toen het lang verbeide uur 
van ingrijpen scheen aangebroken. De stemming, 
maanden lang reeds ver onder nul, laaide hoog op. 
Eindelijk mochten ze dan zich zelf geven voor het 
doel, waartoe ze gekomen waren. 
Toen alles tot in de puntjes geregeld en ieder reis- 
vaardig was, kwam plotseling het bericht, dat de 
actie niet doorging. 
Ik had, het slechte nieuws al gehoord en heb bij de 
algemene bekendmaking slechts gekeken naar de ge- 
zichten van de mariniers. Eerlijk gezegd, was ik een 
beetje bang voor de reactie! Zouden ze dit wel 
kunnen verwerken? 
Men had het moeten zien. Een enkele vreesachtige 
keek opgelucht, maar de grote meerderheid hield de 
tanden op elkaar. Ik was diep ontroerd en tegelijk 
grotelijks verbaasd over de geweldige geestkracht, 
die hier openbaar werd. 
Er was een klap gevallen, maar het moreel was niet 
gebroken. 
Zelfs de vrees, dat het nu 's avonds wel een bende 
zou worden in de stad, werd volkomen beschaamd. 
Het was zelfs bijzonder rustig, „geen spatje pijn", 
om zo te zeggen. 
Toen enkele weken later het plan tot ingrijpen wél 
werkelijkheid werd, was het enthousiasme weer even 
groot. Op de landingsboot, die ons naar het doel 
bracht, kon ik geen enkele marinier ontdekken, die 
niet mee wou. Er was bij velen slechts één angst, 
n.1. dat op het laatste moment de geschiedenis zich 
zou herhalen en het ook nu weer niet door zou 
gaan. 
Gelukkig ging het wel door en met de grootst mo- 
gelijke toewijding heeft men zich van zijn taak ge- 
kweten, onverbiddelijk tegenover ieder, die orde en 
rust wilde verstoren, tegemoetkomend en vriendelijk 
tegenover allen, die in vrede hun land wilden be- 
wonen. 

Nederland kan trots zijn op zijn mannen en zonen. 
Moge het blijken; straks, als zij, na volbrachte taak, 
kloppen aan de poort van de burgermaatschappij en 
nu, in een hartelijk medeleven en een warme belang- 
stelling. Ze hebben er recht op en ze zijn het ook 
waard! 
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De calculaties van het Kremlin 
bij het uitbreken van de 
tweede wereldoorlog. 
 : , X 

Het schema van de bohjewisering 
der onder de voet gelopen landen. 

Toen de machthebbers ^n het Kremlin bij het 
uitbreken van de oorlog in Europa in 1939 
nog over de "wereldkaart gebogen zaten en hun 

plannen nog aan 't uitbroeden waren, marcheerden 
reeds de Duitse Soldaten op de cadans van bet, uit 
de natiOTaal^ociafetischc machtshelustigbekl en 
machtsbeneveldheid voortgesproten soldatenlied: ,,Hcu- 
te gehort uns Deutschland, Morgen die ganze Weit". 
Steïin Tal dat liedje toen misschien ook wel eens in 
de radio gehoord hebben, misschien er de tekst wel 
eens van gelezen hebben. Het moet hem ongetwijfeld 
hebben ontroerd, hoe twee verwante zielen één. ge- 
dachte hadden. Want wat Hitier zich in zijn wens- 
dromen voor de ogen toverde, is ongetwijfeld Sta- 
lins heetst verlangen: Thans behoort mij Rusland, 
morgen de gehele wereld. 
Maar Stalin is realist genoeg om te beseffen, dat 
zulk een geweldig doel slechts met geduld en over- 
leg en in étappen te bereiken is. Jaren tevoren had 
hij bet al eens op een KominteTnvérgadcrmg gezegd: 
Partijgenoten, weest geduldig. De wereldTeviolntie 
laat zich niet "verhaasten. Wij moeten wachten, tot 
de bourgeois-wereld zijn tweede wereldoorlog voert. 
Dan is ons ogenblik aangebroken. 

De rode vlaggetjes werden mtgezeü 
Nu was er die lange voorziene oorlog. Het moment 
voor de start van de bolsjewistische opmars. De 
overrompelende Duitse successen in Polen verhaast- 
ten de beslissingen. De strategen zetten de rode 
vlaggetjes uit 
Letland, Estland, Lïthauem. Gallicië en Bessarabië 
waren tot 1917 integrerende delen van het Czareu- 
rijk. Wel waren zij op grond vaa bet zclfbestem- 
mingsrecbt der volkeren na /ie eerste wereldoorlog 
zelfstandige staten geworden of, gelijk Bessarabie tot 

3£l 

de wereld 

tand 

De Aavst-crdaHhse gefaecnteraad nam dezer dagen een 
jréuwe verondening betreffende de ütrijd tegen de zwarte 
ixandel aan, die a.v. luidt: 
„Het is verboden, op of aan openbare wegen of markten 
zich heen en weer te bewegen, of zich enige tijd achtcr- 
«en, ter beoordclrng vim de polifcic, op dezelid'' plaats op 
it* houden.. _ , 

(AJSLP.) 
Het wordt «r niet plezieriger op in Amsterdam 
voor onze'jonge mensen. Hoe gaat dat, niet waar? 
Je maakt een afspraakje met „haar" en moet dan 
wel eens „een ogenblikje" geduld oefenen^ Nu kun 
je rustig je tijd afwachten, je kunt ook wat ,,ijs- 
beren", maar in beide gevallen loop je kans, dat 
de Politie je in de kraag grijpt als verdacht van 
zwarte handel. Komt het meisje wel, dan kun je, je 
misschien nog vrijpledten, maar laat ze ,,verstek 
gaan, ddn sta je in dubbele zin Jin de kou' . 

Gistermiddag* om 4 uur meerde aan de steiger van (ie Mij. 
,,Nederland" de ..Nieuw-liollaiuJ". die het eerste flrotc 
contingent gedemobiliseerde militairen uit Indië naar het 
vaderland heeft gebracht. 

(Nwe Prov. Gron. Crt.). 
Dappere kerels, die Landwachters. Eerst hebben 

vijl jaar tegen plutocraten en bolsjewisten 
gevochten, toen nog twee jaar in ïndiê. Maar nu 
worden ^ze dan eindelijk gedemobiliseerd. 
Nou, eerlijk gezegd, "t werd toch tijd, niet? 

♦ 
Aan de snelweg 's-Gravenhage—Utrecht zal dezer dagen 

bet eerste benzinelaadstation in gebruik worden gesteld. Het 
nieuwe snufje van dit station is niet, dat 't 's nachts ge- 

akrt-en is. ra aar dat in de telefooncel, waar de E.fi-B.O.. etc. Vag worden aanjjevxaagd, eveneens blikken met benzine 
wOTden geplaatst. Deze kunnen door gestrande automdbi- 
listen worden gebruikt. De blfkken" zijn voorzien v-an een 
label, waarop aan de verbruiker wordt verzocht de kasten 
te fiireren en het bdik terug te zenden. Van de houding vgp 
het publiek zal bet afhangen of deze proefneming zal' slagen 
cn misschien bestendigd kan worden. 

(Dagblad van het Noorden). 
Wij vrezen het ergste van zo'n proefneming. 
Dat hetekeni: onherroepelijk het einde van een 
mooi Nederlands spreekwoord. „Zonder blikken 
of blozen" zeiden -we tot nu toe. Dat wordt straks 
natuurlijk „Met blikken ea zonder blozen'. 

het moederland teruggekeerd, maar dat zou Sovjet 
Rusland niet verhinderen, die landen bij de eerste 
de beste gelegenheid weer op te slokken. Finland 
was een lastiger probleem. Ook dat land vormde 
in een personele unie tot 1917 een deel van het Rus- 
sische Rijk, maar hier moest met de sterke Ameri- 
kaanse relaties en westerse sympathieën rekening 
gehouden wordèn. Desahaiettemui, ook Finland zou 
de bolsjewistische hand ter gelegener tijd wat te doen 
vinden. 
Daar zweefden de gedachten vanzelf naar het 
eeuwig-vijandige buurland Polen. Voorzichtig, voor- 
zichtig, gezien de reiaties met Frankrijk en Engeland, 
maar nu de Duitsers het land dreigden in te pal- 
men kon er gevoegelijk handelend worden opgetre- 
den. 
De gedachten zweefden verder: de Balkan, de Sla- 
vische volkeren, altijd de zorgen- en troetelkinde- 
ren van het Czarenrijk geweest. Hoop van de toe- 
komst. En wie weet  in de toekomst  Duits- 
land, Oostenrijk, Tsjecho-SIovakije  nog meer; 
Frankrijk, Italië om tenslotte Franco-Spanje revan- 
che te geven voor 1936. 

Jtriste calcainties. 
Dit is een retroprospectieve beschouwing, maar men 
kan uit de ontwikkeling der geschiedenis Van de 
laatste jaren, uit het systematische .optreden van het 
Kremlin, in de tot nog toe onder zijn overheersing 
gekomen Europese landen en de maar al te duidelijk 
blijfcende, heimelijke bedoelingen voor de toekomst, 
duidelijk aflezen, dat de calculaties een dergelijke 
loop van zaken hebben verdisconteerd. 
Eerst beleefden we de Russische overval op Finland 
roet ak voornaamste doel de 'verovering van strate- 
gische posities «op Fins territoir. Slechts de positie- 
ve démarches der Verenigde Staten redden Finland, 
ook na de tweede Fins-Russische oorlog, voor een 
definitieve berinlijving in het Sovjet-Russische staats- 
verhand. 
Daarna werden Estland, Letland en Lithauen onder 
de voet gelopen. Hier legde Moskou zich .geen be- 
perkingen op en deze landen werden zonder meer in 
de LLS-SJR. ingelijfd, met al de rampzalige gevolgen- 
van dien. 
Bij de spanningen van die dagen, bij de aan de zijde 
van de westerse mogendheden nog heersende onze- 
kerheid over de definitieve frontvorming en vooral 
met het niet-aanvalsverdrag roet Duitsland in de hand, 
dat Duitse tussenkomst volkomen buitensloot zag het 
Kremlin de kans schoon, nu meteen ook Roemenië 
onder druk te zetten en het te bewegen tot „vrijwil- 
lige" afstand van Bessarabië. zodat niet de Djnestr 
meer de grens was, maar de westrand dezer historisch, 
demografisch en cultureel tot de Balkan behorende 
landstreek. 

Het ongelukkige Poleit. 
De Duitse inval in Polen bracht daarenboven de 
meevaller, onder het motief van de Poolse bevolking 
,,in bescherming" te moeten nemen, een omvangrijk 
deel van dit oude Russische wingewest te bezetten. 
Alle tekenen wijzen er op dat, indien later niet de 
Duitse aanval op Sovjet-Rusland ware gevolgd, dit 
stuk van Polen toen reeds eenvoudig in de II.S.S.R. 
ware opgegaan. De methodiek der bolsjewisering 
daar, toen onmiddellijk toegepast, de massa-deportatie 
van soldaten en burgers, de likwidatie van ontelbare 
personen, welke de bolsjewisering en russificatie wel 
eens in de weg konden staan, tonen aan, dat Polen 
niet anders werd beschouwd en behandeld dan de 
vermoorde Bakische Staten, Trouwens. . de defini- 
tieve jnlfjving van Oost-Polen in de U.S.S.R. na de 
Duitse capitulatie, bewijst afdoende van welke soort 
de „bescherming" was, welke Sovjet Rusland in 
1939 de Oost-Polen wilde verlenen, 
In de geweldige dimensies van de daarop gevolgde 
Duits-Sovjet-Russische oorlog, zijn met wisselend 
succes de legers wederom over al deze landen ge- 
rold, ^totdat de Duitsers op de knieën werden ge- 
drongen en het Rode Leger kon doordringen door 
heel de Balkan tot Linz in Oostenrijk, tot Praag en 
tot de Elke. 

Een profetische blik. 
Keren we nu terug tot ons uitgangspunt, de in De- 
cember '44 verschenen beschouwingen van de Li- 
thause politicus. Hij blijkt geen brood-etend profeet te 
zijn geweest. Hij heeft dit alles tevoren zien gebeu- 
ren, Hij beschreef ook het schema volgens hetwelk 
het Kremlin de successen van bet Rode Leger zou 
exploiteren ten bate van de Twee-eenheid, bet hol- 
sjewistisrae en het pan-slavisroe. Hij onthulde aan 
de hand van de eigen geschriften en uitlatingèn van 
het Kremlin het uiteindelijke , doel: de stichting van 
een Sovjet-Europa, ja zelfs van een Sov'jet-Euro- 
Azië. Maar, zo stelde hij somber vast, ofschoon wij 
dat aMes weten, ofschoon wij het programma punt 
voor punt zullen zien afwerken, zullen wij het, .als 
waren wij fatalisten, laten gebeuren, gebiologeerd 
als wij zijn door de spookachtige dreiging, beangst 
als wij zijn voor de het menselijk begrip te boven 
gaande terreur, argeloos als wij zijn tegenover deze 
wo)f, die zich zo gemakkelijk in een lamsvacht weet 
te hullen, maar bovenal zorgeloos als we zijn, omdat 
we het hopen en daarom ook denken, dat het zo'n 
vaart niet xal lopen 

WER 

(Wordt vervolgd). C. H. 

DIPLOMATISCH. 
Een lezer uit Wilrijk (België) schrijft ons naar aan- 
leiding van een in ons nurmner van 19 November 
194.7 geplaatste „Were Di" over de wenselijkheid 
van een sluiting der benzinetankstations op Zon- 
dag, omdat op Zondagen toch haast alleen Belgen, 
hier mogen rondtoeren en dan hun zwarte guldens 
opmaken: 

„Dat gaat dus tegen de Belgen. 
Maar  hebt U zich wel eens afgevraagd wat 
die duizenden Nederlanders hier in België dage- 
lijks (en al van de bevrijding af) kopen met 
voor 99% van hun zwarte Belgische franken? 
Dat is fantastisch! 
Ziet Antwerpen, Mechelen, Brussel, Namen, 
Luik, enz., enz., elke dag en ziet hoe overal en 
nergens, hier met zwart geld gekochte goederen 
•worden weggemoffeld. Had deze zomer de kost 
eens gezien, Luxemburg enz. enz. 
Stelt U zich nu eens voor dat de Belgen, en 
met veel meer reden dan de Hollanders kunnen 
doen, omdat hetgeen hier door de Hollanders 
met zwart geld gekocht diverse malen een veel- 
voud is van hetgeen de Belgen in Nederland 
met zwart geld zouden kopen, gingen zeggen: 
Laten wij de winkels voor Hollanders verbieden, 
wént onze deviezen vliegen met honderdduizen- 
den de grens over! 
Hoewel U in feite gelijk heeft, meen ik wel 
dat Uw opmerking niet erg diplomatisch is ge- 
weest." 

.— Dit gaat niet tegen de Belgen, maar tegen de 
smokkelaars, zowel de Nederlandse als de Belgische. 
Zwarte Belgische franken in handen van Neder- 
landers en zwarte Nederlandse guldens in handen 
van Belgen zijn beiden resultaten van smokkeltians- 
acties. Een sluiting van de winkels in België voce 
de Nederlandse smokkelaars zou dus ook cte Ne- 
derlandse deviezenpositie slechts kunnen versterken. 
Gaat alstublieft Uw gang. 

PECH. 
De Nederlandse collaborateurs hebben pech gehad. 
De Duitsers, die gewoon waren op alle leveranties 
aan de Duitsers een soort belasting te heffen van 
één per Tnille, hebben hiervan nauwkeurig boek ge- 
honden onder vermelding van de namen der leve- 
ranciers. De Zentral AuftragsteTe in Den Haag ver- 
zamelde deze gegevens en zo kon het gebeuren, dat 
een lange lijst met namen van collaborateurs in han- 
den viel van de Bijzondere Rechtsplegmg. die aan 
de band van de vermelde bedragen nauwkeurig kan 
becijferen, welke omvang de leveranties of de bewe- 
zen diensten hébben gehad. 

— Ofschoon het Bijzonder Gerechtshof zich alleen 
met de zwaarste gevallen t>ezig houdt en de licrcte 
gevallen niet zullen worden berecht, vallen deze 
laatste onhemaepelijk in handen van de fiscus, van 
wie niet verwacht kan worden, dat hij bepaald 
zachtzinnig zal optreden. 

* 
NOG NIETS GELEERD. 
De Duitse advocaten, die in Neurenberg de vorlcgs- 
mlsdadigers verdedigen, leggen een steeds grotere 
brutaliteit aan de dag: zij protesteren en provoce- 
ren tegen het oproepen van een bepaald aantal ge- 
tuigen door het Hof en gaan daarin, naar bet Vrije 
Volk weet te melden, zover, dat het Hof hen de zaal 
heeft moeten uitwijzen. 
Beledigd door deze uitwijzing Van één hunner door 
de Amerikaanse rechters, hebben toen ahen de zaal 
verlaten. 
Thans zitten zij in een cel vlak naast hun cliënten, 
maar m een verklaring hebben zij gezegd, dat htm 
onrecht is aangedaan. 

.— Het moeten kennelijk sterke benen zijn, die de 
weelde van een democratische vrijheid kunnen dra- 
gen. 

OPENBARE LES. 
De scheidende «ecretaris-generaa! van het ministerie 
van buitenlandse zaken heeft er de departements- 
ambtenaren in zijn afscheidsspeech op gewezen, dat 
de positie van de secretaris-generaal niet te ver- 
gelijken is met die van de chef van de generale staf, 
maar met die van de chauffeur van de minister: de 
chauffeur verzorgt de wagen, maar de minister be- 
paalt -waarheen gereden Zal wprden. Ook als er 
een muur in de weg schijnt te staan, kan de chauf- 
feur de minister waarschtrwen, maar over diens be- 
slissing behoort niet te worden nagekaart. 
In het .departement -bestaat aldus maar één man, en 
dat is de minister. 
.— Konden alle ambtenaren hun taak zo zien, dan 
zou de huidige geheime hij-regering der ambtenaren 
inderdaad spoedig verdwenen zijn. 



VOOR DE 

BOVENSTE 
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„Leed en Lied". — Verzets- 
poëzie bijeengebracht door P. 
de Zeeuw J.G.zn. 
Uitg. H. A. van Boftenburg's 
boekhandel en uitg.mij., Am- 
sterdam. 
„De heerlijkste poëzie komt 
dan, wanneer er mensenbloed 
vergoten wordt." Dr. A. Kuy- 
per aldus citerend', begint de 
samensteller van bovenge- 
zijn woord vooraf. Het be- 
noemde bundel verzetspoëzie, 
wijs voor de houdbaarheid 
van deze stelling is deze ver- 
zameling zelf. /Gereedgemaakt 
tijdens, de bezetting geeft zij 
een keur van de. beste en 
meest popuTaire verzetsge- 
dichten. 

Uitgegeven ten voordele van een uiterst sympa- 
thiek en ons het meest'na aan het'hart liggend 
doel, de Stichting 1940—'45, kan het ons alleen 
spijten, dat dit werk niets nieuws heeft gebracht. 
De samensteller treft hier geen schuld, daar hij 
tijdens de bezetting het schoonste, dat hem onder 
ogen kwam heeft vergaard. Maar of er momenteel 
zon grote behoefte is aan een bundel als deze, 
wagen wij te betwijfelen. Er zijn reeds zoveel 
bloemlezingen _uit de verzetspoëzie verschenen, 
dat deze, die a.h.w. het meest bekend uit al 
deze werken in één deel verenigt, ons — het zij 
nogmaals gezegdniets nieuws brengt De in- 
houd is overbekend. Is er iemand, die het aan- 
durft een verzameling onbekende oorlogsgedich- 
ten. waaronder ongetwijfeld ook veel goeds te 
vinden moet zijn, aan te leggen en uit te gevent 
Ondanks dé bezwaren, die wij tegen, deze uitgave 
hebben, kunnen wij een ieder, die in het bezit wil 
zijn van deze verzetsgedichten, dit werkje van 
harte aanbevelen. 
Het doel van de uitgave is bet alleen al waard. 

„Verlof' door Franz Hoellering — Uitg. Jacob 
van Campen te. Amsterdam 1947. 
De Duitser, het Nationaal-Socialisme en de oor- 
log. Zie hier de drie elementen, waaruit Ffanz 
Hoellering, een Oostenrijkse journalist, zijn roman 
„Verlof" opbouwde. En hij heeft dit gedaan op 
een wijze, die ons de confReten, voortkomende 
uit het botsen van deze elementen, haarscherp 
tekent. 
Het is de geschiedenis van een SS-soldaat die 
aan het Russische front een kameraad dood- 
schiet en met diens verlofpas' naar Duitsland 
terugkeert. Hij vindt dit Duitsland, terug iii een 
toestand, die hem alle illusies ontneemt. Zijn 
vader en moeder en yerdtere familie zijn tewerk- 
gesteld in de oorlogs-industrie en als hij zijn 
meisje wil opzoeken wordt hem verte,ld, dat zij 
in de nachtploeg van een munitiefabriek werkt. 
Niets van het verlangen, dat hem de hel van het 
front deed ontvluchten, wordt vervuld. Het eerste 
woord van welkom, dat hem door een vrouw 
's avonds Iaat wordt toegeschreeuwd,, is; „Front- 
zwijn". Zelfs de oude nationaal-socialistische geest 
blijkt ver te zoeken, integendeel, er heerst een 
stille geest van verzet, die zich soms ontlaadt in 
wrange en bittere woorden, gepaard gaande met 
een schuwe blik — de Gestapo! —, een geest, 
dfe zich op enkele plaatsen demonstreert in het 
verbergen van Jodenkinderen,, het luisteren naar 
verboden zenders en het verspreiden van op- 
ruiende pamfletten. 
Hiertegenover staan zij, die nog altijd geloven, 
dat de Fübrer eens alles ten goede zal doen 
keren. De grote err kleine opportunisten; de 
fanatieke nazi, niets en niemand ontziende; de 
SS-soldaat Hans, cfie in zich de zekerheid voelt 
groeien, dat er voor hem nog maar één bestaan 
fs: het front, waar slechts twee mogelijkheden 
zijn; doden of gedood worden, èn zijn meisje Leni, 
dat van hem houdt, maar weet, dat zij eeuwig 
zijn vijand zal zijn, omdat ook zij in de ogen van 
een paar vluchtelingen een felle aanklacht en 
het leed heeft gelezen. 
Zij het niet altijd even duidelijk getekend, in 
hun karakter heeft de auteur deze figuren toch 
weten te groeperen in situaties, die ons op aan- 
nemelijke wijze de Duitser in de oorlog tekenen. 
Het mag dan zijn, dat het slot ons niet geheel 
bevredigt, dat de vertaling ons hier en daar niet 
ge'akki T vcferkomt. dat - ; boek -vrano ■ n H'rter 
fs, zonder antwoord op een wanhopige vraag, 
dit alles neemt niet weg, dat de eerlijke bedoeling 
van de schrijver, om onbevooroordeeld tegenover 
het probleem van het Duitse volk te gaan staan, 
duidelijk uit zijn werk spreekt, ja een interessant 
boek heeft opgeleverd. KEES 

ekett 

DES T IJ D S 

Naar luid van art. 143 der grondwet, stelt de 
Koning in elke provincie een Commissaris 
aan, met de uitvoering Zijner bevélen en met 

het toezicht op de verrichtingen, der Staten belast. 
De provinciale wet en, op haar voetspoor, de bij 
Kon. besluit van 27 September 1850 vastgestelde 
Instructie duiden de hier bedoelde ambtenaar met 
uitdrukkelijke woorden aan als „Commissaris des 
Konirigs". Zolang een Koningin de Kroon draagt 
spreken wij. krachtens het bepaalde in art. 1 der 
wet van 22®Juni 1891 (Stbl. no. 125) van de 
„Commissaris der Koningin". De^e titel is sedert de 
grondwets-herziening van 1848, naar grondwet, wet 
en historie de enig juiste. 
De bezettende macht, die in het afgemeen. onze 
grondwettelijke en in de historie gewortelde staats- 
instellingen terzijde heeft geschoven, brak ook met 
de titel ,,Commissaris der Koningin". Zij schonk het 
aanzien aan een nieuwe betiteling, die van „Commis- 
saris. der provincie". Dit blijkt niet alleen uit de 
bekende Verordening 152/1941^ doch kon reeds 
daarvóór uit de verordening van de Rijks Commis- 
saris van 20 Augustus 1940 en — nog eerder — uit 
het rondschrijven van de Commissaris der provincie 
Naord-Holkmd van 1 Augustus 1940 worden af- 
geleid. 
Terstond na de bevrijding op 5 Mei 1945 werd de 
oorspronkelijke en zuiver Nederlandse titelatuur van 
„Commissaris der Koningin" wederom in ere ber- 
bers teld. 
Het is ons bekend, dat ih de eerste tijd na de be- 
vrijding sommige dagbladen zich nog een enkele maal 
aan het gebruik van de» aanduiding „Commissaris der 
provincie" hebben bezondigd. De redacties dezer 
dagbladen hebben zich deswege somtijds een verma- 
nend woord van de zijde van het kabinet van enige 
Commissarissen der Koningin moeten laten welgevallen 
Sindsdien mag men de kolommen onzer dagbladen, 
wat de staatsrechtelijke teframologie op dit punt 
betreft, wel als gezuiverd beschouwen. 
Kan dit getuigenis van de dagbladen afgelegd wor- 
den, het schijnt, dat een onzer departementen van 
algemeen besttrar, wat het gebruik ener staatsrech- 
telijk zuivere terminologie aangaat, twee en een half 
jaar na het tijdstip der bevrijding van vreemde smet- 
ten nog niet geheel vrij is. 
Wij hebben, hier het oog op het Departement van 
Oorlog, dat bij, circulaire van 20 November 1947, 
.(Afd. B 5, Bur. 1, no. 164), aan verschillende in- 
stanties enige medelingen heeft gedaan met betrek- 
king tot het overbrengen der stoffelijke resten van 
hier te lande begraven Britse militairen naar En-' 
geland of de Dominions. Aan de achterzijde, van 
deze circulaire is een verzendlijst opgenomen. Uit 
deze verzendlijst — die ook overigens enige merk- 
waardige fouten bevat — blijkt, dat de bewuste cir- 
culaire o.m. is verzonden aan ,.Ieder van de Gom-, 
missarissen der Provincie". 
Hoewel deze terminologie uiteraard niet kwaad be- 
doeld is, achten wij haar niettemin, zonder ons aan 
overdrijving schuldig te willen maken, niet geheel 
en al onbedenkelijk. 
Eerbied voor grondwet en wet — ook in -bet ge- 
bruik der Nederlandse taai — achten wij één der 
voorwaarden voor een terugkeer naar zuivere", voor- 
al Nederlandse, verhoudingen. 
In onderscheidene toonaarden heeft men na de be- 
vrijding in ons vaderland gewaarschuwd voor het 
voortwoekeren van overblijfselen uit de Duitse tijd. 
De door ons gesignaleerde terminologie, zo geruime 
tijd na de bevrijding, achten wij een symptoom van 
deze voortwoekerfng. 
Een syrdptoam, waarop wij op deze plaats in ge- 
moede de vinger hebben willen leggen. 

„COLEBRANDER". 
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DEVALUATtE. 

Mijn levensverzekeringspolis is zoek. De brave agent, 
die dat ding klaarblijkelijk moet gebruiken — wie weet 
krijg ik binneakoct wel een uitkeriiig — waa, reeds 
drie tOcTal aan de deux geweest. Toen gaf bij maar een 
aanvraagformulier af voor een duplicaat. 
Als ik thuiskom, lees ik direct de kop. Het is de naam 
van een algemeen bekende, grote ea solide ma at schappij. 
Op de laatste balans stonden grote reserves. Tientallen, 
millioencn waarborgen mij, dat ik straks mijn kleine uit- 
kering werkelijk ral ontvangen. Ik prijs mijn ouders, 
dat z4 indertijd zo zorgzaam ea solide het geld voor 
mij belegd hebben. 
Z.O.Z. staat op- de zij4e van het formulier. Ik kees 
het automatisch om en schrik Zijt gij jood in de 
zin van de verordening no. 189 / 1940?'" Dan volgt de 
toe Lichting' uit art. 4 van die verordenin-g: ,,1. Jood is 
een ieder, die uit tenminste drie naar ra's vol joodse 
grootouders stamt. 2~ enz. enz." 
Even heb ik mij de ogen uitgewreven, maasr bei stond 
er inderdaad. Nu, fn 1948, heeft deze algemeen bekende 
grote en solide maatschappij- met haar millio en-en-re serves, 
het nog steeds niet nodig geacht enkele honderden gui> 

'dens te spenderen, aan nieuw drukwerk. Nog steeds loopt 
zij met eigen schande te koop. Nog steeds wordt deze. 
aanfluiting en beledig-hrg van alle cultmrr en christen- 
dom door een geren otn-meerde maatschappij., aan haar 
cliënten voorgelegd. Drie jaar na de bevrijding heeft 
de directie klaarblijkelijk nog nimmer nagedacht over 
de bfaa-m, in dit drukwerk ohs volk aangedaan. 
Ik maak mij sterk, dat deze directie zich fel verzetten 
zou tegen een evewtucle moaetaiire ittHatie. Maar de 
morele devaluatie die uit deze gedragingen blijkt, lijkt 
mij nog bedenkelijker. 

GEALE, 

Weinig tact 

of veel barmhartigheid? 

Te Breda werd in het atelier van wijlen Paul Wind- 
hausen. bekend kunstschilder en leraar aan het Onze 
Lieve Vrouwe Lyceum in deze gemeente, een ten- 
toonstelling gehouden van de Brabantse Vrije Kunste- 
naars. 
Paul Windhausen was één dergenen, die bij de be- 
ruchte overval der Duitsers op de radiopost der O.D. 
op de Vloeiweide werd neergeschoten. In zijn atelier 
is tegenwoordig gevestigd de ex-politieke delinquente 
Mevrouw Bohnen-Feuser, die n.b. in bet „eervolle" 
bezit was van een eigen Duits Veldpostnummer, 
De voormalige Gewestelijk Commandant der O.D. — 
en als zodanig eveneens voormalig chef van Paul — 
de Heer Drs. A. v. d. Poel, hield ter gelegenheid van 
deze tentoonstelling een toespraak, waarin hij . stil- 
stond bij de verdiensten van Mevrouw Bohnen, die 
zo bereidwillig was haar ruimte (de kunstzaal Boh- 
nen) voor dit doel 14 dagen af te staan. 
Deze waarderende woorden werden bovendien nog 
bevestigd met de aanbieding van een bouguet bloe- 
men. 
Over Paul Windhausen werd niet gerept. Velen heb- 
ben zich hieraan, zoals te begrijpen valt, geërgerd. 
Een beetje meer tact en gevoel voor oude trouwe ka- 
meraden. die vielen in. hun werk voor de vrijheid, is 
toch wel gewenst. 

' C. H. 

jjS)^ Vaêendafn" teAuq» 

Interesseert het de pers nu al. niet meer, als grote 
groepen van onze jongens, die er in Indië een paar 
zware jaren hebben opzitten, terugkeren? 
Wij hebben de aankomst van „De Volendam" bijge- 
woond en het is ons weer opgevallen, dat het goed 
doet, de jongens zélf te horen vertellen over hetgeen 
zij hebben meegemaakt. Maar ook viel het ons op, 
dat de pers daar geen belangstelling meer voor blijkt 
te hebben. ' 
Zijn de „Niéuw-Holland" ên de „Grote Beer" pre- 
mières geweest, die dienden om de krant het aanzien 
van „bij-zijn" te geven? 
Als we nu ook eens een. beetje aan de jongens zelf 
dachten. Zij hebben recht op een goede ontvangst 

' en de belangstelling van heel ons volk. Wat maakt 
hier politieke gezindheid uit? Nu komen er jonge 
kerels terug, die een paar van hun beste jaren heb- 
ben doorgebracht onder de moeilijkste omstandighe- 
den. Luister maar naar hun verhalen! 
Of heeft het Nederlandse volk niet het recht om te 
weten, dat duizenden van zijn jongeren vragen om 
opgenomen te warden, in de maatschappij? 
„De Volendam" is terug. De plicht om. hoe dan 
ook. de demobilisatie te steunen, blijft dringend om 
onze aandacht vragen. Daar kan zelfs de pers zich 
niet aan onttrekken! 



A 
J\ 

DOOD 

\ 

©05 K 

IV „Dauervernehmung" 

Hij loopt op de maat van een krankzinnige 
dans, die hij zelf niet hoort  zijn oren 
suizen, de angst perst zijn hortend hart 

leeg, bloed tegen de rand van zijn droge keel, die 
niet meer slikken kan; het gaat beginnen, gaat 
beginnen, de kamer waar men hem binnen 
stompt stort achteruit, de vloer draait snel on- 
der hem door — hou je overeind, hou je! Niet 
vallen! — Hij blijft duizelig staan. 
„Setzen Sie sich." 
„Ik spreek geen Duits" — stuk van zijn rol, kent 
hij van buiten, maar dat geld! Een vuist slaat 
zijn adem af en terwijl de pijn tot boven zijn 
ogen verschiet, likt hij onhandig bloed. 
„Setzen Sie sich" — dezelfde stem, toonhoogte 
gelijk. Bloedneus. 
Men stampt hem neer in de stoel, eiland van wit 
verblindend licht, hel van licht. 
Dit was bekend, straks komen de andere din- 
gen  de meeste angst voor zijn nagels. 
Achter hem staan de twee Moffen, die hem 
haalden. Wanneer hij ze niet hoort, wordt hij zo 
bang — twee beelden met vuisten — dat hij om- 
kgkt tegen zijn wil, 
„Kopf still!" 
„Het bloed spat tegen zijn wang." Je hebt een 
flinke bloedneus. We beginnen met een flinke  
Niets zeggen. Zijn handen trillen op de stoelleu- 
ning; hij tilt de rechterhand op om het bloed af 
te vegen, dat jeukt aan zijn kin. De vuist van 
het beeld slaat zijn hoofd weg, snauwt iets dat 
zo hard klinkt, dat hij het niet verstaat. Licht 
is niet heet. De hand achter het bureau geeft een 
teken. Hij wil het gezicht zien, maar het. is 
slechts een schemerig ovaal met donkerder vlek- 
ken voor ogen en mondlijnen, onder de kin niets. 
Links achter een groen eiland van de bureau- 
lamp zit een vrouw. Alleen het haar ziet hij dui- 
delijk, goed opgemaakt, platina. In drie maanden 
heeft hij zelf zijn haar niet gekamd, maar ter- 
wijl hij hierover na probeert te denken — onbe- 
grijpelijk is dit — hoort hij achter zich — hij 
trekt de hals in — beweging van de twee: de 
beelden achter zijn stoel, figuren op een draai- 
orgel, schokken om en verdwijnen. 

❖ 
Hij is nu alleen met de stem, vrouw telt 

niet mee; kam lenen? 
Naam, voornamen, geboortedatum  Hij 
dacht rust te hebben, om over andere din- 
gen na te denken, vooruit te denken, maar 
het kan niet. Alles voor de vuist, geen rust. 
Eekhoorn in een razend wiel. 
„Also Van Dijk  Sie können uns ruhig 
alles sagen " Hiertegen, tegen deze vol- 
komen overtuigde, kalme stem helpt geen 
verweer. Hij likt het bloed af, dat ook 
achter langs zijn keel warm en dik naar 
binnen loopt. Zijn mond is droog; hij kan 
bijna niet antwoorden  
Het begint, krachten sparen voor later, 
dit wordt een lange reis  Maar hij kan 
deze welwillende stem geen plezier doen; 
„Ik heb vorige keer al alles verteld " 
stoot hij er schor uit. 
„Alles ?" 
„Ja" — de platinablonde schrijft, 't is niet 
die vroegere, toen hij gearresteerd werd.... 
„Aber Sie werden sich bestimmte Ereig- 
nisse doch etwas  eh schèrfer er- 
innern ?" 
„Zeker na deze maanden, na drie maanden 
volkomen afzondering, na de nachtelijke 
bijzondere controles " Niet hysterisch 
worden. 
„Ach " Nee, dit is niet belangrijk, niet- 
waar gore rotschoft! Hij bijt zijn woede 
neer. 
,Haben Sie noch etwas von ihrer Familie 
gehört? Briefe von ihrer Mutter ?" 

" „Nee." 
Stilte  stilte  stilte. 
Eindelijk   met een schok  moeder 
dood? gearresteerd? ziek? — „Na gut...." 
Anders niets. 
Anders niets. 
Opnieuw komt de bruine stem op hem af, 
een eentonige stroom, die zonder haast de licht- 
goot afkomt — mond in het donker —. Het 
schijnbaar eindeloze geduld, dit haast vriende- 
lijke praten als met een ziek kind, maken hem 
onzeker. Hij heeft nu al hoofdpijn van de vuist- 

door ]. W. Hofwijk 

slagen, maar het bloeden is opgehouden. Wan- 
neer hij antwoordt, voelt hij telkens kleine bar- 
sten in de drogende bloedkorst springen. Hij 
trekt met zijn bovenlip. 
„Bring etwas Wasser." 
„Mensch... Mensch" terwijl hij zijn gezicht afbet 
en een ogenblik kreunt om de koelte van dit wa- 
ter. „Dies alles war gar nicht nötig gewesen  
Sei doch vernünftig  Wenn Sie uns alles 
erzahlen " Scherper: „Ihre Lage ist nicht 
ungefahrlich, Herr Van Dijk " 
„Ik heb alles verteld " 
De stem begon opnieuw, maakte jacht op zijn 
gedachten, probeerde hem te vangen. Posthoorn- 
galop-trompetten hikken in een steeds sneller 
tempo. Tempo-terhpo! Maar we zijn geen beulen. 
Herr Van Dijk  Mijn stem is rustig en vraagt 
beleefd. Geïnteresseerd beleefd en overredend. 
MSAr ze vraagt, Herr Van Dijk. 
Aan één stuk door, Herr Van Dijk. 
En de steno-typiste schrijft, Herr Van Dijk. 
Aan één stuk door, Herr Van Dijk. 
En U liegt, Herr Van Dijk. 
Aan één stuk door, Herr Van Dijk. 
Zijweg ,Ik zei u toch, dat ie hout kwam 
kopen " 
Dan beginnen we weer van voren af aan. Hij 
moest zich plotseling beheersen om niet te 
schreeuwen. 
„Sie habe^i zuerst erklart: Van Hapert sei Ihnen 
völlig unbekannt" 
„Nee  ik heb gezegd: misschien heb ik hem 
wel eens ontmoet " 
„Das war eine Lüge " 
„Nee, dat was een uitvlucht." 
„Warum?" 
Ik kan niet meer. „Warum, warum?" Alle zij- 
wegen lopen dood, alles loopt dood op een muur, 
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Het schemert opnieuw, 

hierachter ligt mijn waarheid. Tegen de muur, 
tegen de muur  de muur van de waarheid. 
Dreigender; „Warum ?!" 
„Ich habe  ik heb  dat heb ik al verteld. 
 Ik heb alles al verteld  Alles alles!" 

„Wie lange meinen Sie nog weiter zu gehen...?" 
Bijna smekend; „Mein Lieber wenn Sie wussten 
 es gibt noch andere Mittel " 
„U kunt alls met me doen  ik kan alleen de 
waarheid maar vertellen " 
„Und diese geheime Nachrichte?" 
„Wilde ik naar de politie brengen  Ik ben 
zelf van te voren al bij de politie geweest daar- 
voor " 
„Schade"  de hand tikt met een potlood op 
een stuk papier, speels. 
„Schade  schade " — ik kan niet'meer 
verder  — telkens zwerven zpn gedachten 
weg, ongeordend hij wil slapen , de hoofd- 
pijn hamert dof  
„Reden Sie doch  Heden Sie doch " 
Buiten werd het licht...... nu werd de wereld 
wakker  vrouwen zouden neuriënd het kof- 
fiewater opzetten  door heel de stad begon 
het stromend zingen in de gasbuizen, het ruisen 
van waterkranen  De eenzaamheid maakte 
hem plotseling zo ziek, dat hij op wilde staan. 
„Sitzen bleiben!" gebood de stem. 
Het zou wel afgelopen zijn  zijn cel werd een 
paradijs  de stilte van zijn gedachten  
Rust...... rust  
„Ich liebe unsere Mittel nicht zu sehr  Aber 
Sie zwingen uns dazu  Was wollen wlr 
machen..  über eine Stunde kommt Herr 
Schreieder  Hauptmann Schreieder  Offen 
gestanden, er ist mein Genre nicht  Nein  
Aber (hysterie van Hitier) Sie werden keinen 
Moment Ruhe bekommen ehe Sie alles erzahlt 
haben!" 
„Ik heb alles verteld»" Gramofoonplaat van laten 
maken  
„Wer ist Valken?" 
Hij was zo moe dat alleen zijn handen even ■ 
krampten om de stoelleuning. 
Waar kenden ze dien van! Valken was niet ge- 
arresteerd. Stond ook niet in contact met Van 
Hapert. Als Valken gepraat had. 
Nerveus: „Ik ken geen Valken " 
„Es gibt ein gewisses Café „Het wapen Van 

Holland " 
„Nee " 
Zeer verwonderd: — O, God, wat héb ik 
gezegd!? — „Nein?" 
„Ik bedoel " 
Messcherp; „Neue Lüge?" 
Hardnekkig; „Ik bedoel dat IK dat café 
niet ken." 
„Nein, anfangs erinnerten Sie sich auch 
Van Hapert nicht " 
Mijn God, laat de stem ophouden, het 
wordt dag, buiten wordt het dag en dit 
is eindeloos. En op elke vraag een ant- 
woord, elke vraag een antwoord. „Reden 
Sie!" 
Nieuwe por. Doodmoe: „Ik heb alles ver- 

■ teld " 
Dit is het begin. We gaan verder dames 
en heren met een foxtrot van Valken  
geen rust, geen rust in het Wapen van 
Holland. Dat was een tijd! Nooit mee moe- 
ten beginnen. Nu te laat. 
„Reden Sie  über eine halbe Stunde 
kommt Hauptmann Schreieder  Sei 
vernünftig, Mensch " 
Niets kan me nog wat schelen  knip 
dat licht uit! Kan er niemand anders ko- 
men om te ontkennen? Nee, Herr Van 
Dijk moet 't zélf doen. Zelf liegen, Herr 
Van Dijk, zelf ontkennen, Herr Van Dijk... 
het is bijna acht uur. Herr Van Dijk. „Sit- 
zen bleiben!" Zo maken ze je kapot. Hier 
kom je niet uit. Nooit meer Nooit  
Nooit! 

❖ 
Aflossing voor! We gaan verder. Schreie 

der is een schoft met een bril, een 
dikke bril met bolle glazen. Daarachter 
steken zijn ogen, zwarte puntjes, rat- 
tenogen. Stoel uit de kamer! Staan 1 
Rechtop staan! Het is een zegen te kun- 

nen staan! Op kousen. Maar 't is een zegen. Het 
eerste kwartier. Schreieder is wild. Hij 
schreeuwt, wat schreeuwt hij! Hij slaat als hij 
niet schreeuwt. Hij slaat 'met een dun latje. 
Tikje. Op je hoofd, tikjes op je hoofd, dat hét 



nèt pijn doet. Niet meer dan, nèt pijn. Hij heeft 
geïnteresseerde oogjes, soms trilt zijn mond, 
waarmee hg eens een vrouw kuste. Nu kust hij 
niet, maar is aan zijn werk. „Xot vanmiddag", 
zei hij. In 't Duits natuurlijk. God, vermoord alle 
Duitsers! En hun kinderen. Heeft Schreieder 
kinderen? Zeker vermoorden. Ik ben moe. Niet 
slaan. Ophouden met tikjes! „Reden, reden, 
reden!!!" 
Lach niet.  kleine tikjes...... de laatste lood- 
jes  iedereen is nu aan zijn werk. Heb 't ont- 
bijt gemist. Ik heb dorst. Staan blijven. Kop in 
de nek! Ook als hij slaat, 't Zijn maar tikjes. Hij 
tikt met zijn oogjes. Nee met een latje, dun 
ijzeren zwieplatje. Dag latje. En antwoorden. 
Natuurlijk antwoorden. 
Zelfde vragen. 
Zelfde antwoorden. Niet verslappen! Geen mo- 
ment! Zal wel gauw afgelopen zijn. Als u me 
naar m'n cel laat gaan, hoeft God die kinderen  
„Wer ist Valken?" 
„Ken Valken niet" — ik ken 'm wèl. — 
„Jede Woche hat ein gewisser Herr Van 
Dijk ", klets maar door. 
„Nee......" hij antwoordt nu „nee" op alle vra- 
gen. Dit is gevaarlijk. 
„Aber Sie haben doch Herr Van Hapert ge- 
kannt?" 
„Nee". Pats! Nu wordt hij wild. Hij kan ook met 
zijn vuisten slaan. Waar is 't tikjes-latje? zijn 
mond bloedt  Alle kinderen van Duitsland, 
God! Vergeet er geen! Géén! 
Zijn mond bloedt. Hij zegt met een bloedende 
mond; „Nee". 
„Nee". Uren ontkennen  
Niet verslappen. 

❖ 
Het moet middag zijn. 

Hij zit nu weer, de handen geboeid op de 
rug. 
Schreieder is weg. Er is een ander die me on- 
dervraagt. Misschien waren er al twee. Hij wordt 
niet geslagen, men brult niet: degene die het 
verhoor afneemt is een heer. De „heer" kijkt 
steeds naar de plas onder de stoel. Van Dijk 
vroeg verlof om even naar het toilet te mogen. 
Schreieder tikte met het latje en luisterde niet. 
Er moet een beetje bloed zijn in zijn haren, niet 
veel. Hij smeekte met gezwollen mond om even 
naar het toilet te mogen  later toen hij het 
water voelde lopen, rilde hij om deze afschuwe- 
lijke vernedering. Nu kijken twee zachte bruine 
ogen voortdurend naar de plas en van de plas 
naar de man. De mond vraagt. De mond is een 
ding apart. Een andere mond antwoordt, gezwol- 

len en koortsig. Ook deze mond is een ding 
apart. De verbindingsdraden tussen de afgebeul- 
de logge hersenmassa klopt-stoft-veegt-zuigt- 
klopt en de mond worden dunner, nog later zul- 
len ze doorknappen. Maar de mond zal blijven 
praten. 
„Ik ken Valken niet. Nee, nee!" 
„Nee, Nee!" 
Het schemert opnieuw  

Maar wij gaan verder. De hazenlip komt. Hij 
zit zelf achter de schrijfmachine. Men vraagt 

me telkens hetzelfde  of niet  De vragen 
staan op een papier, men kan de antwoorden er 
achter tikken. De hazenlip stelt de vragen, ge- 
handicapt door zijn gebrek, wetend dat degene 
tegenover hem een gave mond heeft en deze ver- 
hemelte-klanken nog altijd slechter zijn, dan het 
gestamelde doffe: „Ik heb alles verteld" uit de 
gezwollen mond. Daarvoor zal hij boeten  
Aan het einde van het verhoor — het moet reeds 
ver na middernacht zijn, staat hij op en komt 
op Van Dijk toe — „Sla maar! Ik ben geboeid!" 
„Unterschreiben!" de palatale klanken fluiten. 
Van Dijk ziet de tong. 
De geboeide kijkt met starre ogen  ik kan 
niet meer lezen! — Water, dorst. Hij is geboeid, 
wat is het stil. 
„Unterschreiben!" getypte zinnen brokkelen door 
tot zijn bewustzijn. 
„Haben Sie Valken gekannt?" 
„Ja ." Hier staat de waarheid. In paniek leest 
hij verder: „Was für Briefumslag wendeten Sie 
für die Nachrichte an. Ein gelbes oder ein blaues ? 
„Ein blaues". Elke week de blauwe enveloppe 
voor Amersfoort. 
„Nein!" niet schreeuwen. 
Hij wordt overeind gerukt. De hazenlip is vlak 
bij hem, hij kan er zijn ogen niet van afwen- 
den, de spleet glad en rood aan de randen  
„Unterschreiben!" 
„Nein " Hij voelt de hand aan zijn keel. 
„Nein, nein!" Hij is geboeid, kan niets terug 
doen, maar deze hand butst zijn hoofd tegen de 
muur. 
Dan breekt het los. Alles! Niets is te keren. Ein- 
delijk. Terwijl het bloed roodbruin voor zijn ogen 
springt, schopt hij de Mof tegen de schenen, hees 
schreeuwend van woede. De Mof wijkt achter-- 
uit  trekt bevend — kijkt naar zijn bevende 
bek met de gele tanden! — -een gummistok te 
voorschijn — apart zakje voor — en komt op 
hem af. 
„Moeder!" 

(Wordt vervolgd). 
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Wij bouwen een Monument óók voor hen die achterbleven ! ! 

De verkoop van certificaten der Nationale Monumenten-Commissie voor 
oorlogsgedenktekens in grote warenhuizen en postkantoren is begonnen! 

"TVe ervaringen der dames-verkoopsters 
f—' van de certificaten van het Dam- 
plantsoen zijn wel *zééT verschillend ge- 
weest op de eerste dag der verkoop in 
de grote warenhuizen en postkantoren. 
Het eerste half uur zitten de twee da- 
mes in hun stand, waarboven en waar- 
op grote plakkaten, die de verkoop der 
certificaten propageren! „Wij bouwen 
een monument óók voor hen die ach- 
terbleven!", staat op het plakkaat en 
„Wij bouwen een monument van de gro- 
te strijd!" 
Ieder kijkt naar de plakkaten en naar 
de keurige stand, maar niemand koopt. 
Wel komen ze vragen: 
„Dames, verkoopt U postzegels? De rij 
is zo lang daar!!' 

%„Nee mevrouw, maar koopt U een certi- 
ficaat van ons?" 
„Nee, ik moet postzegels hebben!" 
Dan verlaten de dames hun stand en 
gaan de rijen langs. 
Ze doen aardige ervaringen op! 
Enige van die ervaringen, willen we 
gaarne memoreren: 
„Goede morgen mijnheer, mogen we U 
een certificaat verkopen?" 
„Wat is dat?" 
„O mijnheer, U koopt dan een cm2 van 
het Damplantsoen en stelt die grond ter 
beschikking van de Nationale Monu- 
menten-Commissie voor Oorlogsgedenk- 
tekens! Weet U, in de oorlog zijn er vee! 
mannen en ook vrouwen gesneuveld en 
gefusilleerd. Wij willen gaarne allen mee- 
helpen voor hen een monument te bou- 
wen!" * 
„Dat interesseert me niet! Ze bouwen 
voor mij ook geen monument!" 
De volgende: 
„Je kunt overal aan geven tegenwoor- 
dig. Ik doe het niet meer! Je wordt er 
arm van!" 
„Ja maar, mijnheer, als U nergens aan 
geeft, kunt U niet arm worden. En dit 

is toch iets bijzonders. De gevallenen ga- 
ven hun leven toch ook voor Uw vrij- 
heid!" 
„Nonsens, we zijn nog steeds niet vrij", 
is het antwoord. 
En weer een andere; 
„Och, ik zal even aan mijn man vra- 
gen, die zit buiten in de auto!" 
Maar de dame keert niet weerom, mis- 
schien wel als zovelen, die zeggen; 
„Ik heb nu weinig tijd, maar morgen 
zal ik het doen!" 
In de namiddag moet echter de dame van 
de auto weer in het postkantoor zijn. Ze 
is echter anders gekleed en het is dui- 
delijk zichtbaar, dat zij zo nu en Jan 
schichtig naar de dames-verkoopsters 
kijkt, die op hun beurt de dame reeds 
herkend hebben. Voor ze weg wil gaan 
vraagt één der verkoopsters: 
„Mevrouw, U zou vanmorgen Uw man 
vragen of hij een certificaat wilde ko- 
pen voor ons monument?" 
„I don't understand you!" 
„Maar mevrouw, U sprak vanmorgen 
toch ook de Nederlandse taal en U...." 
„Ik ben hier vanmorgen niet geweest 
en ik koop geen certificaat", was het 
antwoord in zuiver Nederlands. 
Al mopperende loopt de dame van de 
auto naar haar wagen en rijdt weg. 
De dames-verkoopsters, die niet werke- 
loos in hun stand blijven zitten, doch 
ieder, die binnenkomt aanklampen, pro- 
beren het steeds weer en vaak met suc- 
ces. 
Dan wordt weer een vrouwtje aange- 
klampt. 
„Mevrouw, koopt U een certificaat van 
ons?" 
„Nee," is dan het antwoord, „ik heb 
een zoon, die is ook in de oorlog ge- 
sneuveld en ik trek maar [ 12,— van het 
Burgerlijk Armbestuur!" 
„Maar mevrouw, dan kan de Stichting 
1940-45 " 

„Nee, nee, hij was bij de Waf [en S.S." 
En zo waren er meer! 
En weer een ander: 
„Koopt U een certificaat?" 
„Nee, ik heb geen interesse!" 
„Maar weet U waarom het is?'' 
„Nee, maar het interesseert me toch 
niet!" 
Opvallend was het dat vele militairen 
van hun karig zakgeld certificaten koch- 
ten, en dat van de rijkspolitie, die het 
postkantoor bezochten, waar schrijver de- 
zes zich bevond, niet één een certificaat 
kocht. 
Maar een oud mannetje, die wellicht 
alleen maar om zich even te warmen 
en te schuilen voor de regen binnen- 
kwam, zei: 
„Ik heb geen twee kwartjes, maar...... 
ik heb nog een zilveren dubbeltje, lang 
bewaard, maar  hier heb je hef  
dat helpt toch ook hè?" 
Kijk, dat waren de besten. Dat was een 
offer  een groot offer! 
Een heer kocht een certificaat van f 100. 
„Dat hang ik op in mijn kantoor, opdat 
mijn kinderen en kindskinderen als ze 
mij opvolgen, het weten zullen, wat er 
gebeurd is van 1940 tot 1945", zei hij. 
Gedenken  zie dat is het! 
Gedenken hen die vielen. 
Aan al die duizenden! 
Voor onze vrijheid! 
Daarom willen we een monument bou- 
wen! 
Daarom staan daar deze dagen de ver- 
koopsters, waaronder ook moeders met 
grote gezinnen, die zich los moeten 
breken om de hele dag te offeren en hun 
plicht te doen — voor hen die vielen! 
Daarom vragen wij U allen, stel deze 
dames niet teleur! 
Stel de Nationale Monumenten Com- 
missie niet teleur! 
Laten we als Nederlanders strijders te- 
gen anti-Christendom blijven — strijders 
voor de goede zaak! 
Maar dat moet óók uitkomen in onze 
giften daarvoor. 
Holland! Were Dill! C. H. 

Een avond 

vol blijdschap 

Er zijn in ieder mensenleven van die 
ogenblikken, dat je, door de om- 
standigheden murw geslagen, moe- 

delcos neerzit. Je zit in je kamer en het 
Is alsof de muren op je neervallen. Dat 
je eindeloos moe bent van al de teleur- 
stellingen, die je in je werk opdoet. 
In zo'n toestand was ik, toen ik op Za- 
terdagavond 17 Januari 1948 „De Zwerver" 
ter hand nam om even ongestoord te lezen. 
Ik was moe. 
Moe, niet vanwege mijn werkzaamheden, 
maar van al de teleurstellingen der laatste 
maanden. 
Avond na avond heb ik gesproken voor de 
Stichting 1940—'45 op vergaderingen, waar 
de oud-verzetsmensen waren uitgenodigd. Je 
kon daar een behoorlijk aantal mensen ver- 
wachten! Half Nederland heeft immers ver- 
zet gepleegd. 
Denk maar eens aan al die vergaderingen di- 
rect na de bevrijding, waar men bonden of 
verenigingen ging oprichten van „oud-ille- 
galen". De zalen waren niet groot genoeg 
om alle aanwezigen te bevatten. 
Hopen „oud-illegalen". 
En nu op deze vergaderingen voor de Stich- 
ting 1940-1945? 
Hoopjes mensen! 
Zes in een stad en vier in een dorp. 
Is het een wonder dat ik een ogenblik moe- 
deloos bij de pakken neerzit? 
Ik denk op het ogenblik aan het onderwerp: 
„Schade eigen Verzet". 
Is dat de geest van het offer, waarover Frits 
de Zwerver zo dikwijls heeft geschreven, als 
tientallen oud-verzetsmensen hun „schade 
eigen verzet" opgeven en deze schade be- 
staat dan uit een fiets of een costuum of 
een paar schoenen of een vulpen. 
O, ik weet wel hoe men redeneert: „Ieder- 
een plukt en waarom ik dan niet?" 
Maar ik vraag U; Is dit de geest van het 
offer? 
Is het een wonder, dat ik moedeloos ter- 
neer zit? 
Er zijn echter belangrijker teleurstellin- 
gen. Ik denk op dit ogenblik aan de tal- 
rijke klachten van de vrouwen van onze 
gevallen vrienden. En deze klacht is zeer 
ernstig. 
Deze klacht is een slag midden in ons ge- 
zicht! 
Want  waar blijven de bezoeken van 
onze oud-verzetsmensen bij de vrouwen 
van hun gefusilleerde of overleden vrien- 
den? . 
Wij lezen over berechting en zuivering, 
over bundeling (wat een onmogelijk 
woord) van de „illegaliteit", over teleur- 
stellingen hier, over teleurstellingen daar. 
En onze eerste plicht verzaken we!! 
En die hun nastaan 't allermeest. 
Jan Campert heeft in zijn geest deze ver- 
zaking gezien. 
Waar blijft de hulp die wij, in allerlei 
vorm, aan de gezinnen van onze gevallen 
vrienden kunnen geven? 
Is het wonder, dat ik moedeloos terneer 
zit? 
Ik ga „De Zwerver" lezen. 
Het kostelijke stuk van H. v. R. over on- 
ze buitenlandse dienst. 
Met „onzef bedoel ik Nederlandse dienst, 
want je kon eens menen, dat GOIWN. 
en LO.-LKP, een buitenlandse dienst be- 
zaten. 
Dat was dan natuurlijk een gezuiverde 
dienst. 
Dan lees ik onder de Stichtingsrubriek het 
artikel van Koos uit Usquert: Een ant- 
woord op: Kwijnende belangstelling. 
En dat artikel bezorgt me de ingeving 
voor de „headline" boven dit artikel: Een 
avond vol blijdschap!! 
Mijn moeheid verdwijnt met één slag, ik 
recht mijn rug, die krom was van de zor- 
gen. 
Want er is nog hoop: Hoop voor de toe- 
komst. 
En Koos heeft aan die hoop gestalte ge- 
geven. 
Nee Koos, schud je hoofd niet. Mijn schrij- 
ven is vol ernst. Jij geeft me hoop. 
Ik zal in een volgend artikel dit nader om- 
schrijven. G. B. 
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„AHASVERUS OF WE€ NAAR HUIS". 
Geachte Redactie,. 
Het artikel onder bovenstaand opschrift, van AD in het 

laatste nummer van ,,De Zwerver, is een typerend voor- 
beeld' van de vergaande invloedi eter moderne propagandametho- 
den. 
AD meent het ongetwijjEeld goed met de Joden:, hij maakt ze 
complimenten over hun prestaties bij de o4|bouw van Palestina en 
hij wf! ze zeker het recht op hun eigen land met ontzeggen. 
Maar AD is — net als wij allen — een product van zijm tijd 
en derhalve ondergaat hij de invloed van de moderne propa- 
ganda. En daartegen heeft hij zich kennelijk niet voldoende 
gewapend toen hij- zijn artikel schreef. AFs hij Het heeft over 
de infame gebeurtenis met de ..Exodus 1947", slipt hem het 
volgende zinnetje uit de pen: 
►.Ook in de Nederlandse pers — en, waarlijk niet alleen in de 
pers, die onder Joodse invfoed staat — is daartegen heftig 
geageerd." 
Wat bedoelt AD? De Joodse pers! Die paar Joodse periodieken, 
die na de oorlog herrezen zijn en. alleen in Joodse kringen 
worden gelezen? ütteraard niet. Hij. bedoelt de Nederlandse 
pers, die door Joden wordt geteid of althans beïnvloed. En in 
het verband, waarin deze zin voorkomt bedoelt hij meer. Hij 
bedoelt: de Nederlandse pers, die door Joden voor hun eigen 
(specifiek Joodse) dbeleindén en belangen wordt gebruikt. Zo- 
als l>.v-. in het protest tegen de Engelse schanddaad met de 
opvarenden van de ,,Exodus" gebeurd zou kunnen zijn. 
lik wil met AD niet debatteren over de vraag of een dergelijke 
„verjudetc" Nederlandse pers eigenlijk wel bestaat. Ik meen van 
niet, maar misschien kan AD. zomaar voor de vuist weg een 
paar Nederlandse kranten opnoemen, die door .Joden worden 
beheerst en aan Joodse belangen dienstbaar worden gemaakt. 
Wat ik AD echter verwijt is, dat hij — misschien zonder het 
te willen of te weten — in het troebele water der Gocbbe- 
liaanse terminologie is terechtgekomen, d-ie een Judenpressc en 
een fatsoenlijke pers kent — met alle gevolgen van dien. 
Er is meer. Ook de Engelse propaganda vindt in AD een 
gewillig luisteraar. D« Engelse propaganda. dac de Neder- 
landse pers vult met haar visie op het drama, dat zich in 
Palestina afspeelt.   Er gang geen dag voorbij", zo zegt 
AD het na. zoals het hem ingegoten is,, „of er werden aan- 
slagen gepleegd op Britse soldaten en officiële gebouwen. 
Invloedrijke Joodse kringen over heel de wereld Wiczcn het vuur 
aan. steunden de benden met geld en wapenen en kweekten 
stemming tegen Engeland,, dat zijn, beloften geschonden zou 
hebben en au de Joden' verhinderde naar Palestina te emi- 
greren •" 
AD zal zich nauwelijks gerealiseerd hebben, toen hij dit neer- 
schreef, - hoe de invloed' der propaganda hem hier van de 
techüfe weg. afbracht. Op het moment, dat Nederlandse oud-ille- 
galen de Joodse verzetsbeweging met de term „benden" gaan 
Betitelen, beledigen zij niet alleen de Joden, maar ook zich- 
zelve. Weet je nog, AD., hoe invloedrijke Nederlandse kringen 
in Londen en Amerika een. paar jaar geleden het vuur aan- 
bliezen, hoe ze de Nederlandse benden met geld en wapenen 
steunden, hoe ze stemming kweekten tegen Duitsland, dat zijn. 
beloften geschonden zou hebben en de Nederlanders verhin- 
derde te leven zoals zij dat wilden ? Weet je nog van die 
gemene aanslagen op het leveit van onschuldige Duitse soldaten? 
Weet je nog hoe die kerels van de KP soms hele gebouwen 
in brand of in de lucht lieten vliegen?" Weet je het nog ■tl «maal.?" 

Nu vechten de Joden met dc rug tegen de muur, precies< 
zoals de illegalen dat drie jaar geleden gedaan hebben. Tegen 
een vijand, die inderdaad zijn beloften veelvuldig en 
trouweloos heeft gebroken. . Zij vechten om precies dezelfde 
motieven, die jou, AD toen hebben doen vechten. Zij vechten 
omdat zij geen keus meer hebben. Zij verwerpen de Engelse 
„orde" van 1500 Joden per maand, met hetzelfde recht, waar- 
mee jij de Duitse ,.,orde" hebt verworpen. Als zij niet vech- 
ten giaan zij öcgronde en a-Is zij niet in onzeewaardige schepen 
kruipen, krcpcren zij geestelijk en lichamelijk in dc D.P.- 
kampen. 
En als er gevochten wordt, dan kan dat niet „langs ordelijke 
weg". Dat kon het ftiet in het Nederlandse verzet, dat kan 
het niet in het Joodse verzet. ..Orde" is altoos het werk 
van mensenhanden en als die „o-rde" het bestaan van een 
groep andere mensen bedreigt, dan kan het verzet daartégen 
nooit langs ordelijke weg gaan. Dat wisten de Nederlandse 
en alle andere illegalen in de laatste oorlog, dat weet ook 
AD. 
Maar dan begaat AD ook een ongelooflijk grote fout, als hij 
zich ertoe Iaat brengenT dc Engelse termen klakkeloos over te 
nemen. Wij. Joden, rijn even trots, op onze „terroristen", als 
het Nederlandse Volk op de zijne. Wij kunnen onderling van 
mening verschillen over vragen van tactiek of methode, maar 
wij zijn trots op onze jongens en meisjes van de Irgoen 
en van de ..Stern-bende", of hoe de Engelsen zc ook noemen 
mogen. En er zal een tijd komen, dat wij. in Palestina, onze 
nationale monumenten zullen oprichten ter herinnering aan 
hen, die nu, in onze d'agen, vallen voor een Joods ideaal, dat 
ouder is dan de geschiedenis van Europa. Wij zijn trots op de 
moed van de opvarenden van de „Exodus", aan wie de Engelse 
Regering niet een „psychologischje fout", maar een misdaad 
beging. Wij zijn trots op die tientallen duizenden naamlozen 
van de schepen, die zich lenen „voor allerlei transport, dat 
niet door de beugel kan". 
AD kent de geschiedenis van het Joodse Zionisme en van de 
Engelse, Palestina-politiek in de laatste 25 jaren klaarblijkelijk 
niet zo erg goed. Hij kent nog" minder de eeuwenoude bewc-_, 
ging van het Zionsverlangcn in Joodse harten. Hij oordeelt! 
en veroordeelt, steunend op onvoldoende kennis van feiten en 
imponderabilia. Zijn mening is bcinvlocd door propaganda van 
een belanghebbende partij. Ik waarschuw de Nederlandse ille- 
galiteit voor die mening. Zij keert zich niet alleen tegen een 
volk, dat vertwijfeld vecht voor zijn laatste levenskansen, 
maar zij ondergraaft tevens de waardering voor het Neder- 
landse verzet zelvel 
Met ede meeste hoogachting, D. HEIJMANS, A'dam. 
COMMENTAAR? 

► c heer Heijmans verwijt mij, dat ik me onvoldoend® 
gewapend : heb tegen de moderne propaganda-methoden, 

Ja meer, dat ik in het troebele water de Goehelliaanse termi- 
nologie ben terecht gjCkomen. En dat alleen om het feit, dat ik 
constateerde, dat er in de Nederlandse pers ook bladen rijn, 
die onder Joodse Invloed staan. 
Ik meen hier. een overgevoeligheid — op zichzelf volkomen 
verklaarbaar na dc walgelijke nazi-propaganda — te moeten 
constateren, waarvoor toch heus geen grond aanwezig is. De 
heer Heijmans geeft zelf toe, dat er enkele Joodse periodieken 
bestaan. Hij weet ook dat ér bladen zijn, die door Joden 
geleid worden, of waarin Joden een leidinggevende rol spelen. 
Evengoed als er bladen zijn, waarin Prot., Chr., R.K., of 
Socialistische invloeden werken. Daartegen heeft niemand 

D; 

bezwaren. Integendeel. Zo heeft ook het Joodse voffesdcet recht 
op het uitdragen van zijn beginselen in welk Wad dan ook, 
dat daartegen geen bezwaren heeft. Laakbaar zou rn^n op- 
merking zijn, wanneer er mede bedoeld was, dat de Joden 
trachten door finantlële manipulaties dc Nederlandse pers naar 
hun hand te zetten. Dit nu heb- ik niet gezegd en nog min- 
der bedoeld, aangezien ik zulks niet geloof en er ook geen 
sym-ptomen van zie. Niemand kan echter ontkennen, dat er 
bladen zijn. waarin-, op volkomen geoorloofde wijrzc. Joodse 
invloeden werken. In de Nederlandse Journalistenkring, waar- 
van ik lid ben, mijnheer Heijmans. was altijd een belangrijk 
percentage Joodse collega's. En ik heb alle achting voor hun 
journalistieke werk, dat dikwijls grote bewondering afdwingt. 
Uw instelling tegenover mijn stuk was daarom van de aan- 
vang af onjuist. Wat ik ten gunste van de Joden, schreef, gaat 
ge als t ware achteloos voorbij; ge telt het niet. Maar zodra 
ik tets ten; gunste van Engeland zeg (of althans begrip daar- 
vooc toon) springt ge er bovenop, want Blijkbaar kan daar- 
van niets goeds gezegd worden. 
Principieel van mening moet ik echter verschillen met de 
heer Heijmans, wanneer hij het heeft over het werk van de 
Irgoen en Stern. Hij vergelijkt zulks met het optreden van 
ooze KP-ers. En daarin kan ik hem niet , volgeir. Daaruit 
ontstaat ook onze verschillende zienswijze. 
De positie van Engeland in Palestina en die van Duitsland 
hier zijn evenmin te vergelijken als bet optreden van beide 
landen daarbij. Engeland werd belast met een mandaat over 
dit gebied en heeft eraan medegewerkt hier een Nationaal 
Tehuis voor dc Joden te scheppen. Toen Engeland zijn troe- 
pen naar Palestina zond bestond er geen Joodse staat. Maar 
het heeft toch toegestaan, dat dc Joodse invloed riek hier. 
uitbreidde. Daarbij bestond natuurlijk verschil van- mening o-ver 
het tempo. Ik wil zelfs wel toegeven, dat Engeland niet al zijn 
beloften is nagekomen. Maar Engeland stond in Palestina niet 
zoals Duitsland hier, onrechtmatig. Hoe onplezierig dc toestand 
voor de Joden in Palestina ook was» zc zijn er niet geknecht, 
zoals de Duitsers het ons deden. En de mogelijkheid om langs 
ordelijke weg tot een Joodse staat te komen stond' niet alleen 
op®1, maar heeft ook tot resultaat geleid. Daarom mag men 
het optreden van KP en Stern-Irgoen niet op één lijn stellen. 
Dat ik geen begrip voor het Zionisme gatoond heb kan dc 
heer Heijmans zeker niet uit mijn artikel bewijzen. Dat ik 
niet iedere vorm, waarin het Zionisme zich uit, kan waarderen, 
is een andere zaak. Maar dé schAjver weet zeer wel, dat daar- 
over ook ia Joodse kring allerminst overeenstemming bestaat. 
Er zijn zelfs Joodse kringen, waarin men heel wat minder 
begrip voor het Zionisme toont, dan wij deden. 

AD. 

INDIÊ 
Geachte redactie. 
T n een antwoord op een ingezonden stuk schrijft H. v. R, in 
* Nr. 2 van Uw blad "d.d. 16 Jan. 1948. over Indië, dat de ver- 
zetsbeweging gestreden heeft voor „het herstel van dc constitu- 
tionele. democratie; d.w.z. voor de vrijheid om binnen het raam 
van dc orde, door grondwet en wetten gegeven, in partijpoli- 
tieke rin in het openbaar van mening te kunnen verschillen". 
H. v. R. had daaraan toe moeten voegen; „en voor dc vrij- 
heid van een ieder door verkiezingen zijn mening tot gelding 
te brengen." 
Dit verzuim wordt duidelijk, als H. v. R. schrijft, dat: „de 
essentie is, dat het herstel van dc constitutionele dearocratie 
niet alleen bevochten moest worden in Nederland tegen de 
Duitsers, maar ook voor de Indiërs of Indonesiërs " enz. 

Ik tUtoendeei H. v. R. erop. dat er im. Neder! aads-tadic geea 
constitutionele democratie bestond. Er wam wet een- StaaCsaege* 
llng,. die echter niet in. het kiezen van een voiks-vestegeo/- 
woordiging voorzag. Dc regering was aan de Volksraad geen 
verantwoording schuldig. De Volksraad was gedeelteHjfe be- 
noemd. Eir w?a«: geen Indisch staatsburgierschap-. 
De Njectcrlandsr-Indische. Staatsregdiag was (en is) dus nteè 
democratisch. 
De Nederlandse verzetsbeweging heeft zich dus. wat Indië be- 
treft; niet. op een herstel van de coostitutionele democratie 
kunnen richten. 
Als H. v. R. dc nadruk legt op dc grondwet in deze. dan uit 
hij ziek niét in overeenstemming met het ideaal van dé hele 
Nedérilandse illegaliteit, zoals hij dat zelf fbrraulecrde. Met 
andere woorden: hij; vertolkt een partij-standpunt, dat princi- 
pieel volstrekt niet zo zuiver is, als hij dat doet voorkomen. 
Constitutioneel1 en democratisch is hier niet hetzelfde. • 

Hoogachtend, 
P. VAN NOORD,. Amstecda». 

COMMENTAAR. 
De schrijver heeft in hoofdzaak ongetwijfeld gefijk. ft Was- 
onjuist van mij om inzake Indië te spreken van- een constitu- 
tionele democratie. Ik haast me dan ook. mijn onaauwkeurigheid 
te herstellen. 
Er bestaat ih Indië slechts een consti tutfoncle democratie 
in staat vat' wording, met name op het punt van de demacratie. 
In staat van wording, omdat de Indische bevolking nog niet 
rijp is, voor de democratie. 
In staat van wording, dank zij de constitutionele waarborgen 
voor die ontwikkeling, nader geregeld in de wet. 
De ontwikfceliflg naar de democratie ia Indië is geleid door de 
Nederlandse overheid. Democratie moet altijd van onderen op 
groeien. Dat was in Nederland zo, dat-werd van bepaalde I) zijde 
reedis lang. geledén voor Indië bepleit. Uit de dessa vandaan 
moet de democratie zich ontwikkelen onder bescherming van 
de wet. 
De schrijver zal het er wel mee eens rijn, dat in die onont- 
wikkelde toestand dé waarborg van de wet (en nergens was 
die in zo vergevorderde staat als juist in IndiëJ, het "herstel, 
van de schending dier waarborgen, dubbel noodzakelijk is. 
De rechtstaat in N derland had verdedigers in de bevolking, die 
reeds tot' democratie en vrijheid was gekomen,. 
De rechtstaat in Indië had in de bevolking in Indië die ver- 
dedigers nog niet in de vrije ontwikkeling van onderen op 
kon daar dus licht in haar tegendeel verkeren, door een opge- 
drongen „democratie" van boven af, een declaratie van demo- 
cratie, waarvoor de bevolking nog niet rijp is, en waartoe men 
haar wetswaarborg om hals bracht. 
Opgedrongen democratie in zo'n toestand wordt dictatuur, levert 
de dwangstaat op. Zo in Rusland, zo in de republiek Djokja. 
En als de dictatuur niet gelukt, dan volgt de chaos en het 
bendewezen. Daartoe ontaardde de republiek. 

. Daarom vereist juist de situatie in Indië het herstel van de 
orde en de waarborgen- der wet en wel door de aangewezen 
instantie, de Nederlands-Indische overheid: Herstel van de 
constitutiooele démocratie in wording, herstel van dc waarborg 
daarvoor, de rechtstaat. 
Zo niet, dan vervalt Indië aan dc dwingelandij, waaxonder dc 
bevofking in de republiek nu reeds jaren zucht. 
Het betoog van de schrijver geeft dus niet slechts een ver- 
heldering, het zet vooral kracht bij. aan deze bewering, dat 
tot .elke prijs allereerst dc waarborgen voor de ontwikkeliag 
in Indië hersteld moeten worden, die de willekeur, dé opge- 
drukte, revol'ueionnaire „democratie", de dwangstaat, wegge- 
vaagd moet woeden. 
Ik dank de schrijver dan ook voor zijn onverwachte steun. 
Behoudens dc slotzin van zijn brief, die een waarheid als een 
koe inhoudt, ben ik niet in staat de laatste alinea van zijn 
brléf te begrijpen, maar hij: zal dat zelf verraoedelijik bij nader 
inzien ook met meer kunnen. H. v. R. 
1) Ik zal maar niet zeggen van, welke zijde, want dan word 
ik van partijpolitiek beschuldigd. 

DE 

GEN OPEN 

p nige tijd geleden hei ik reeds gewezen op de 
' drie fasen van het communisme; de revolutionnaire 

of terreurfasc, de overgangs- of intimidatiefase en de 
dwang- of kerkhoffase. 
In de revolutionnaire fase verkeert het Westen en 
Zuiden van Europa, in de intimidatiefase verkeren 
de bufferstaten van Finland tot -en met Bulgarije, en 
de kerkhoffase is in Rusland bereikt. 
Voor de revolutionnaire fase' zal in het jaar 1948 het 
plan Marshall en de communistische terreur daar- 
tegen beslissend zijn. 
Het herstel van de wereld wordt verlamd door wan- 
trouwen. Wantrouwen over de vraag of de vrede 
gehandhaafd kan blijven. En dit wantrouwen weer- 
houdt de mensen ervan te ondernemen of te sparen. 
Immers het ondernemen hangt af van de vraag of 
een periode van rust de uitvoering van plannen 
mogelijk maakt. Is daar twijfel aan dan onderneemt 
men niet en laat de zaak draaien, zoals zij draait. 
Met het sparen is het ongeveer zo. Wie zal er 
sparen, als hij moet twijfelen aan de waarde van 
het geld, en wat heeft' geld voor waarde als er een 
oorlog zal komen? Zo is men dan geneigd het geld 
maar op te maken en wordt dus ook de basis vöor 
het ondernemen weggenomen. 
Dit houdt het herstel van de maatschappij in ernstige 
mate op. 
D.w.z. de zorgelijke maatschappelijke omstandigheden 
blijven bestaan. 
En de kommer en het gebrek zijn nu Juist het 
troebel water, waarin de communisten goed vissen. 
De ellende is de broedplaats voor hun terreur en het 
uitgangspunt om de tweede fase, de overgangsfase', 
de Bulgarijefase, te verwezenlijken. 
De Amerikanen hebben deze situatie met zorg gade- 
geslagen, en daarin speelde de welvaart van Europa 
en de welvaart van Amerika beide een rol. Die zijn 
immers onverbrekelijk verbonden? 
De ondermijning van het herstel vanwege de com- 
munistische terreur, die de armoede wil bestendigen 
en de onrust wil kweken, kan bestreden worden door 
het herstel af te dwingen, in positieve zin te leiden 
met grote leningen. Amerika leent Europa. Dat is 
het Marshall-plan. Het bedoelt inpompen van wel- 
vaart, van ondernemingsaiogelijkheden, van een ver- 
hoogd levensniveau. 

Dit is de DDT-spuit. die de vlooien- en vliegenplaag 
van de communistische agitatie moet bestrijden. 
Een eerlijk plan voor het welzijn van Europa. En het 
staat tegenover een oneerlijk, plan om die welvaart 
in Europa af te breken tj».v. de verwerfeeiijking 
van de „heilstaat", oftewel de kerkhofstaat. 
Dat. moet men goed in het oog houden, want dan 
zal men hoofdmotieven van bijkomstige motieven 
kunnen onderscheiden en niet in de communistische 
val lopen, waar bijkomstigheden van het plan Mars- 
hall propagandamateriaal leveren tegen het plan. 
De verwerkelijking van het plan Marshall zal een 
belangrijke bijdrage leveren voor de welvaart van 
Europa, en terzake van de bewaring van Europa 
voor de. intimidatie- en kerkhoffase. 
Of het „protocol M" bestaat, of de communisten dit 
plan hadden voor de terreur en de stakingen in 
Europa, weet ik niet zeker, al acht ik het, wel waar- 
schijnlijk. 
Maar een, terreur- en stakingsplan hebben ze zeker en 
we zullen ermee in aanraking komen. Op het ogen- 
blik worden de „schapen" in Duitsland er voor ge- 
bruikt. Dat gaat makkelijk, want ze waren daar al 
schaap vanwege Hitier. Er is nu alleen een andere 
wolf in het spel. De Duitsers staken niet, omdat ze 
honger hebben, al is dat een prachtig middel, maar 
omdat Stalin wil, dat ze staken en omdat ze aan de 
controverse Oost-West het lef ontlenen om te sta- 
ken. 
Ontroerend is de sympathie van „De Waarheid" 
voor de stakende „Duitsers". Zielsverwantschap. 
„Gij zijt vijand of vriend al naar dat ik U gebruiken 
kan". 
Zo zijn onze manieren. 
De intimidatiefase, die op de revolutionnaire fase 
volgt,, is niet het laatste hoofdstuk van het com- 
munisme. Daar is de zaak dus nog in ontwikkeling. 
Koning Michael is weggepest, Dimitrov zei in het 
Bulgaarse parlement tegen de oppositie, die zich 
wilde laten .gelden; „Denk om het lot van Petkov." 
In Finland dulden de Russen geen oppositiepartijen 
meer. Het geteisterde Finland staat dus ook op het 
programma voor de intimidatiefase. 
Geen- oppositiepartijen, d..w.z. één partij. Eén partij, 
d.w.z,. één leiderskliek. Eén leiderskltek, d.w.z. één 
partijsecretaris. Eén partijsecretaris, d.w.z. één mario- 
net van Stalin. Dat is de vrijheid van het kerkhof, 
de democratie van de schapen. 
Houdt Uw ogen open, volgt het „spul" op de voet 
en vecht er tegen om des gewetens wiL 

H. v. R. 
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IN MEMORÏAM 

Harry Meyer 
Geboren te Borne (O.) 6 October 1920. 
GeiasHleerd 5 September 1944 te Vught. 

LIMBURG.... 
Limburg, land van de grote piloicnlijnen. land van mannen als „Naus" 
en „Ambrosius". In Uw geschiedenis staat een lange rij van namen: Uw 
zonen, die vielen vóór de zon der bevrijding boven Nederland opging. Wij 
hebben velen herdacht; onder het „In Memoviam" is Limburg meermalen 
genoemd; vervolgverhalen als „Verraad in Limburg" hebben gesproker^ 
v'an de strijd, die onze zuidelijkste provincie heeft gestreden. 
Limburg, wij gedenken Uw mannen en vrouwen, die uit hun kleine mens- 
zijn zo een kracht en zo een moed konden opbrengen. Die de vrijheid ho- 
ger stelden dan hun leven. 
Waarvan spreekt het koper der trompetten boven Uw graven? 
Wat zeggen de stenen van de monumenten, te Uwer ere opgericht? 
Wat thristeren de 'bloemen, die een hand legt op dat ene plekje grond? 
Waarheen reiken de woorden, die Uw nagedachtenis bezingen? , 
Een machteloosheid tegenover de grootheid van Uw daden, het onherroe- 
pelijke van do dood, de levende kracht van Uw geloof. 

Ds. Henk <le Jong 
Geboren te Heeg in Friesland, 20 October 1911* 

Gefusilleerd 12 Februari 1945 te Haarlem. 

Jan Dael 
Geboren 1 Januari 1909 te Venlo. 

Overleden 9 Maart 1945 te Mauihausen, 

LIMBURG.... 
De Maas snijdt Uw schone land onverbiddelijk in tweeën. Maar in vijf oor- 
logsjaren hebt gij getoond, dat handen elkaar kunnen vinden over grotere 
dan natuurlijke hindernissen: geloof, rang en stand„  
Ia het bronsgroen eikenhout zingt nu het nachtegaaltje en Uw volk ver- 
lustigt zich daar in: In datzelfde bronsgroen eigenhout [loot vijf jaren de 
dood. Maar gij hervond de zang van weleer; meer, uit Uw zwakke mense- 
lijke stemmen groeide een triomfale mars, een klaagzang, eén lied voor 
God, in wiens Naam gij al deze dingen deed. 
De Maas zal wassen en zakken, het eikenhout zal dorren en iveer groenen, 
geslachten zullen komen en gaan, de namen van Uw mannen eJi vrouwen, 
die wij hier gedenken zullen een verre en onwezenlijke klank krijgen, want 
elke dag is vol van zichzelf en elk geslacht zal uit haar midden enkelen ver- 
eren. Maar hetgeen gij deed behoudt dezelfde waarde, ook al zal men dat 
soms vergeten. 
Om Uw mijnen, aan de oevers van de Maas, tassen de heuvels met het gou- 
den koren zal een volk leven, omdat zij streden, omdat zij geloofden met een 
nieuw en herboren geloof, , 

Bijna 24 jaar oud gaf Harry reeds 
zijn jonge leven voor ons en voor 
tmzE ■vrijheid. 

Hij was een edele jongen van ons volk. 
Waar onrecht geschiedde, daar wilde 
hfj dat onrecht de kop indrukken. 
Reeds in zijn jeugd" gaf hij een goed 
voorheeld. Als student was hij een goed 
student, als sportliefhebber een fair spe- 
ler en als verkenner een voorbeeld voor 
de andere verkenners. 
Zijn doorzettingskracht deed hem sla- 
gen in zijn studie en na zijn vaders dood 
was hij een steun voor zijn moeder en 
broer. 
Toen de oorlog in volle hevigheid over 
ons land was losgebroken, kon Harry 
niet lijdelijk toezien. Hij wou meewer- 
ken in de voorste .gelederen om de vij- 
and afbreuk te doen. 
De vexspreidiag van het illegale blad 
„Christophoor" is eerst vooral zijn werk, 
dan wordt hij opgenomen in de LO, 
District Venlo. 
Steeds gevaarlijker wordt het werk, de 
invasie is er, maar Harry vecht door, 
voorzachSg, maar enthonsiast. 
Zijn naastenliefde vroeg ook van hem 
het hoogste offer. 12 Augustus 1944 viel 
hij door vuig verraad in handen van 
de vijand. 
Kort was zijn gevangenschap. Berst 
e Maastricht. Vlak voor de bevrij- 
ding van deze plaats werd hij naar 
Vught getransporteerd, waar bij op 
5 September 1944 viel voor het 
vuurpeloton. 
Eervol was zijn dood, de raak 
van God waardig. 
Wij rijn trots Harry in onze gele- 
deren Ie bebben mogen tellen. 
Hij was een lichtend voorbeeld 
voor ons, mede door zijn veelzij- 
digheid en kwaliteiten. 
Door zijn dood was bet zo rijk 
.geschakeerde Limburgse verzet 
■weer een kracht ontvallen. Maar 
de strijd is voortgezet, rondom en 
na de bevrijding, toen de Braban- 
ders en Limburgers als stoottroe- 
pers bewezen klaar te staan voor 
de nationale zaak, ook toen zich 
weer zo vele uitzichten openden. 

Na een arrestatie — op 29 Februari 1944 -— voelde Ds. de 
Jong van Venlo zich niet meer veilig in zijn buis en ging 
bij kennissen slapen, 's Zondags moest hij voorgaan in de 

Dienst des Woords. 
Zaterdagavond — 4 Maart — zat hij nog .Iaat te werken aan 
zijn preek voor de Zondag en besoot die nadait maar thuis te 
blijven. Juist deze ene nacht had hem noodlottig kunnen wor- 
den. Zondagmorgen om zes uur was de SD er met twaalf man 
om hem te halen. Ds. de Jong kon echter ontkomen over het 
dak vam de consistoriekamer. _ _ _ 
Bij de inval van de Duitsers'op 10 Mei ' 940 had Os. de. Jong 
terstond zijn houding tegen deze indringers bepaald. Zijn hou- 
ding, zijn bezielende preken, zijn hulp aan de vervolgden, zijn 
waarschuwingen tegen de Nederlandse Arbeidsdienst en niet 
het minst zijn oprechtheid en vriendelijk helpend karakter, 
maakte hem tot een gezien figuur bij katholiek en niet-katho- 
Ilek. 
In de Venlose verzetsbeweging werkte hij samen met pastoors 
en kapelaans en met veel leken uit alle kringen. Men had 
slechts één gezamenlijk doel, n.1. de vijand afbreuk te doen en 
de vervolgde medeburgers te helpen, onverschillig, welke ge- 
loofsovertuiging deze waren toegedaan. 
Na zijn ontsnapping uit Venlo vertrok hij naar Amsterdam en 
kwam daar via zijn broer in contact met het illegale blad 
„Trouw". Hieraan heeft hij met inzet van al rijn krachten ge- 
werkt. Reeds spoedig was hij onder de medewerkers1 van dit 
blad de bezielende en leidende figuur. 
Zaterdag, 27 Januari 1945. moest hij als afgevaardigde van 
„Trouw" de plaats innemen, van een gearresteerde medewer- 
ker op een vergadering van 'het N.S.F. Door een notitie in de 
agenda van een gearresteerde, werden allen door de S.D. over- 
rompeld en naar het Huis van Bewaring te Amsterdam over- 
gebracht, 
12 Februari 1945 werd hij te Haarlem met vele anderen ge- 
fusilleerd. Ds. de Jong was niet meer. Hij is bi) zijn Heer en 
Herder, waarvan hij eens dichtte: 

Waarom moet ik toch wachten. Heer? 
Waarom mag ik niet verder? 
Hij blijft toch wel mijn Herder? 
Is het zo tot Uwe eer? 

Denkt gtj nog aan die illegale werkers. 
Die nimmer in een bond te zaam'len zijn. 
Kapot gekneusd in de spelonk der kerkers, 
Maar die toch, stamelend van stervenspijn, 

Vlamwporden spraken, die 't geweten branden,' 
Woorden, waar hong'renden op zouden teren. 
Die schreven met hun bloedbedropen handen: 
„Broeders, gerechtigheid zal wederheren?" 

Op de gekalkte muren van hun cel 
Penseelden zij met bloed hun testament. 
Gij zijt de executeurs! Beseft gij 't wel, 
Ah gij hun kinderblije heengaan schendt? 

A. DEN DOOLAARD. 

Iliit: VijJ Nederland (Bevrijdingsnummer). Geschreven op de 
avontd na het bevrijdingsfeest op den Dam.) 

Jan werkte wel niet als actief K.P.-er, maar 
evenals bi) zovele andere burgers zijn zijn 
verdiensten hiervoor groot. Steeds stond zijn 

buis ter beschdkking van de KP. In zyn woning 
werden vergaderingen gehouden, aanslagen en 
overvallen voorbereid. Zijn huis was een schuil- 
plaats voor gezochte personen en piloten. 
Meermalen heeft de bekende Ambrosius 
van zijn gastvrijheid gebruik gemaakt. Daar 
hij een boekhandel aan huis had, viel het niet 
op, wanneer er veel personen hij hem in en uit 
gingen. 
Zijn hulp aan het „Leger der gezochten" sproot 
voort uit zijn christelijke naastenliefde en zin 
voor de nationale taak.' 
Als huisvader van zes kinderen had hij plich- 
ten tegenover zijn gezin. Hij begreep deze 
plichten ook ten voie, maar zijn sterk recht- 
vaardigheidsgevoel en de woorden van Jao 
Campert indachfig: 

Wat kan een man, oprecht en trouw, 
Nog doen in zulk een tijd? 
Hij kust zijn kind, hij kost zijn vronw 
En strijdt de ijdelc strijd  

heeft hij met het gevaar voor ogen verder 
gestreden. 
Totdat er een einde kwam aan zijn werk. Bij 
een huiszoeking werd de zwaar gezochte pilo- 
tenhelper Toon Mgoren gearresteerd. Zijn 
ware identiteit was de politie niet bekend en- 
daarom stelde Jan alles in het werk om Toon 
te bevrijden. 
Een overval op het politiebureau werd op 
touw gezet en uitgevoerd, maar door het te 
Vlug schieten van de agent die de deur -open- 

de, is deze overval mislukt. Een .der 
KP-ers schoot nog terug, waardoor de 
agent dodelijk getroffen werd. Na die 
schoteti moesten de KP-ers terugtrek- 
ken, omdat in de school tegenover het 
politiebureau Duitsers gelegerd waren. 
Ondanks de rmslnlcte aanslag • heeft Jan 
nog pogingen aangewend om Toon 
Mooren vrij te •fcrfj.gen. Hij nam een 
agent in vertrouwen en bood hem een 
som gelds aan, indien hij Toon Moo- 
ren liet ontsnappen. Deze agérrt heeft 
hiererver met andere agenten gesproken, 
met het gevolg, dat Jan en rijn broer 
Leo, vader van vier kinderen, geatres- 
teerd werden. 
Toen begon zijn lijdensweg. Via Maas- 
tricht en Vught naar Mauthausen. 
Lang heeft de bange onzekerheid over 
Jan op' zijn vrouw en zes kinderen ge- 
drukt. Eerst in Augustus 1947 werd hier- 
aan een einde gemaakt door het bekend 
worden van zijn overlijden op 9 Maart 
1945. 
Jan liet een leemte achter in zijn gezin 
en bij zijn Vrienden. 
Hij is van ons heengegaan zonder, af-, 
scheid. Hij heeft vol idealisme zijn le- 
ven gegeven voor God en Vaderland. 

J. C. 



God redende voor de fesde maal ons 
huwelijk en schonk ons een derde doch- 
tertje 

Hélènc'tje 
(Helcna, Anna, Maria. Francisca) 

H. B. S. HOLLA 
LENY HOLLA-AARTS. 

Vught. 18 Januari 1948. 
. Leeuwensteinlaan 23a. 

Weduwe, 35 jaar, G. G. m. d. 
7 jaar, zoekt plaatsing als 

HUISHOUDSTER in een 
klein, moederloos gezin. 
Brieven onder nr. 578 aan het 
Bureau van dit blad. 
Ondergetekende verzoekt te- 
rugbezorging van de revolvers, 
verrekijker en fototoestel, 
waarvoor door hem borggeld 
gestort is. 
H. Cornelissen, Oosteind 206, 
Baarle-Nassau. 
Wie wil oud-LO-er helpen aan 
ƒ 1500,— tegen rente en af- 
lossing. Borg aanwezig. Zeer 
dringend. 
Brieven onder nr. 580 aan het 
Bureau van dit blad. 

GET.T) 1 80a- 5<7»- Zonder borgen voor elk doel 
Vrljbl. voorw. SCHRIJFT ALLEN. 
Spaarcrod. Inst Mathen.weg 110, 
Rotterdam-West. Wij verleenden 
reeds plm. f 200.000 in contanten. 

■Hier 

wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk 1 

CV. DRUKKERl//„[£ RIJNSTREEK' 
5en 

Voor elk transport 

hoe vreemd ol raar. 

A. LUIK staat altijd 

voor U klaar. 

* 

Luik's Iransportouderneining 

Zaandijk Tel. 81994 

I £le oplossing van de NIEUWJAARS- | 
PRIJSVRAAG moet uiterlijk deze 

L*. week worden ingezonden! 

ANNE DE VRIES De levensroman van Johannes Post 
De liguur van deze strijder voor recht en vrijheid zal in de 
geschiedenis blijven leven als een voorbeeld van heldenmoed 
en als een symbool van al die stille en onbekende werkers, 
die met elkaar hun vaderland gediend hebben. 
Wie was hij eigenlijk? Waar kwam hij vandcan ? Hoe was zijn 
jeugd? Hoe leefde hij voor de oorlog? Hoe wist hij jarenlang 
aan de greep van de Gestapo te ontkomen? 
Deze levensroman beantwoordt al deze vragen ? 

Omvang Het is zeer interessant, boelend en teqelijk historisch gedocu- 
Q9ft 11 1 menteerd. Het boek zal binnen enkele maanden verschijnen. oJo olauz. Wij raden U aan, reeds nu Uw bestelling hiervoor op te geven bij; 
H, W, Blok, Boekhandel, Boergoensestr. 120, R'dam, Tel. 70629 

Geb. 
f 5.90 

LITHO "ZAANLANDIA" 

ZAANDIJK 
OFFSETDRUK 

STEENDRUK 

GARTONNAGE' 

Houtwarenfabr. P. Flens, Oostzaan 
DRAAI- EN 
FRAISWERK 

N 

Vraagt offerte 

Kantoor en fabriek, 
Noordeinde C 12 - Telefoon 347 (K 2984) 
Wie heeft interesse voor: heften, wieltjes, kegels 

"strijkboutheften, ballonfluitjes, yoyo's, 
SPEELGOEDEREN. HUISH.ART., TECHN. HOUTW. 
Wij vervaardigen alles op het gebied van hout 
Fabrikanten o.a. van de bekende JUMBO-CARRI- 
CATUREN. MASSA HOUTWAREN 

1 N.V. VERENIGDE NEDERLANDSE VLIEGTUIGFABRIEKEN 1 
FOKKER l.o. 

PAPAVERWEG 31-33 - AMSTERDAM-N. 

= vraagt: = 

BEKWAME EN 
AANKOMENDE MONTEURS, 

DRAAIERS, 

PLAATWERKERS, 

= benevens = 

LEERJONGENS 
1 . voor de diverse bedrijfsafdelingen = 

= Sollicitaties van 9 — 12 uur, uitgezonderd Zaterdags, bij dc = 
= Afdeling Personeelzaken. = 

ÜniiitiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiMiimiiMiiiiiiiMiiMMiiiiiiititiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiii 

Aan de Stoommeelfabriek Holland 

N.V, Amsterdam kunnen nog 

ENIGE ONGESCHOOLDE KRACHTEN 

voor fabrickswcrkzaamheden worden 

geplaatst. Zich persoonlijk aan te 

melden bij den personeelchef. 

VAN OE WEC 

Suikeroompje 

de 

Kinder 

vriend 

1. 

r 

Suikeroompje zorgt goed voor de Hollandse 
jongens en meisjes. Bij elke 4 rollen van die 
heerlijke FAAM pepermunt krijgt U van Uw 
winkelier voortaan een prachtig boekje over 
dc avonturen van Generaal Trip, ontworpen 
door de Marten Toonder studio's waar ook de 
alom bekende Tom Poes en Ollie B. Bommel 
vandaan komen. Er komen 24 van die boekjes. 

Elk boekje bevat een spannend verhaal. Dat 
Uw huisgenoten van de FAAM pepermunt 
óók zullen genieten... dat weten wc héél zeker, 
want... FAAM pepermunt... uitmuntend ! 

f.V. DE FAAM 
BREDA 

Faam 

Pepermunt 

ANN01^38 

WIE KAN 
mUCHTLNGEIV VERSCHAFFEN ? 

A 

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

Naam 

Adres   

Plaats   -————— Provincie- 

Ingang abonnement —— 

Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / of bij 
aanbieding van een postkwitantie betaald. 

Gironummer 109588 t.n.v. LO-LKP-Stichtiag 

(Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

BON 
Overeënkomstig de mededelingen op de voorpagina, 
verzoek ik U een-, 

ZGGpOSt/IiUClltpOSt.abonnemeat voor t 

(Zeepost f 1.5Ö - luchtpost f 4.5Ö per kwartaal.) 
* Ik zal per kwartaal/halfjaar/jaar gireren. 
* De kwitantie moet per kwartaal/halfjaar/jaar worden 

aangeboden aan: 

(* Doorhalen wat niet verlaagd wordt.) 

884 Het bureau van de Stichting l940-fi5 's-Graven- 
hage en Omstreken, Sweelinckstraat 25 te 
's-Gravenhage, verzoekt diegenen, die inlich- 
tingen kunnen verstrekken omtrent het door 
wijlen de heer Alfred Wijnman verrichte ver- 
zetswerk, deze met de meeste spoed te willen 
opgeven aan bovengenoemd bureau. Betreffende 
bovengenoemde zijn de volgende inlichtingen 
bekend: 
Alfred Wijnman, geboren 12 Augustus 1923. 
Gearresteerd medio Mei 1944 te Groningen. 
Overleden 18 Februari 1945 te Neuengarame. 
Vóór zijn arrestatie werkzaam bij dc Firma 
Boekholt, Schuitemakerstraat 7 te Groningen. 
Zijn woonadres was Herenweg 23 A Groningen, 
Vermoedelijk stond zijn arrestatie in verband 

met het deelnemen aa.n overvallen o.a. op het Postkantoor te Groningen 
omstreeks Mei 1944. Het is bekend, dat Wijnman diverse reizen 
maakte naar Borger en Purmcrend. mogelijk in verband met verzetswerk. 
Wijnman werd gearresteerd door Criminalassistent bij de Sip, Helmut 

- Schaper en Untcrscharfuhrer Kindel. 

| Deze inlichtingen worden ook verzocht van wijlen 
dc heer Johannes Cornehs Kuypers. 
Johannes Cornelis Kuypers, geboren 30 Augustus 
1907 te 's-Gravenhage. Laatste adres Chasséstraat 
82 te s-Gravcnhage. Drie maal gearresteerd en 
wel in 1942 en 1943. juiste datum niet bekend: laatste 
arrestatie 22 Mei 1944. Hij verbleef in de cellenba- 
rakken te Scheveningen en te Vught. Bij een der 
transporten in September 1944 gelukte het hem te 
ontvluchten tesamen met andere personen. Tengevolge 
van bij deze ontvluchting opgedane kwetsuren is hij 
29 Januari 1945 overleden. 
Vermoedelijk stond Kuypers in de jaren 1943 en 1944 
in contact met verzetslieden of organisaties te Breda 
en omgeving, althans in Noord-Brabant, 

Adverteert in „De Zwerver" 
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CONSTITUTIONELE DEMOCRATIE * 

c/oor 

Dr. W.P. Berghuis 

Het is de vraag of wij als burgers 
van een constitutioneel-democra- 
tisch ingerichte staat wel steeds 

voldoende besef tonen voor de beteke- 
nis van het feit, dat wij in een derge- 
lijke staat leven, en van de weelde, die 
wij als staatsburgers daarin beleven. Er 
zijn sterke benen en groot verantwoor- 
delijkheidsgevoel nodig om deze weelde 
te kunnen dragen. 
De democratie verkeert, naar 't oordeel 
van velen, in onze dagen in een crisis. 
De autocratische staten hebben aan de 
democratieën de oorlog verklaard, over- 
tuigd van haar innerlijke zwakheid. En 
in de strijd om het behoud der democra- 
tie hebben ook vele democssten getwij- 
feld aan de innerlijke kracht van de 
democratie. De democratische staten 
hebben de oorlog gewonnen en daardoor 
is ongetwijfeld de „goodwill" van de 
democratie gestegen. Maar, afgezien van 
de vraag, of de overwinning behaald is 
dank zij de democratie dan wel, on- 
danks de democratie, door overmacht 
aan materiaal en mensen, toch is de 

, crisis der democratie niet voorbij. Er 
. zijn nog velen, die, ofschoon zij van de 

voordelen der democratie overtuigd zijn, 
wanhopen aan de daadkracht en de 
regeerkracht der democratieën^ Wanneer 
wij ons gaan bezighouden met de demo- 
cratie, dienen wij ons overigens direct 
te realiseren, dat dit begrip in onze tijd 
niet voor ieder dezelfde en duidelijk te 
formuleren inhoud meer -heeft. 
Terwijl de term oorspronkelijk een be- 
paalde regeringsvorm aanduidt, heelt 
men daarin in onze tijd zoveel materiële 
elementen gevat, dat het woord -— het 
schijnt een tegenstrijdigheid — dreigt 
een lege klank te worden. Getuige het 
feit, dat ook de Sovjet-communisten zich 
democraten noemen. Ik wil niet ontken- 
nen, dat het begrip democratie in het 
algemeen bepaalde materiële dingen zegt 
over de verhouding van overheid en 
onderdaan, maar het is in onze tijd zo 
zwaar geladen, dat zijn inhoud varieert 
naar de staats- en overheidsbeschou- 
wing, die men aanhangt. 
Als wij het echter, zoals nu, hebben over 
de constitutionele democratie, wordt de 
zaak iets eenvoudiger en het gevaar 
voor misverstand en verwarring min- 
der groot. Immers, in het aldus nader 
aangeduide begrip gaat het, over de 
democratie als regeringsvorm, als vorm 
van staatsinrichting, d.w.z. een vorm 
van staatsinrichting, waarbij het staats- 
volk zelf met eigen organen in het 
staatsbestuur is ingeschakeld en het 
staatsleven leidt en controleert. 
In deze zin staat democratie tegenover 
autocratie, de democratische tegenover 
de autoritaire regeringsvorm. 
Het begrip democratie staat als zodanig 
niet tegenover de totalitaire staatsge- 
dachte. Een totalitaire, het gehele volks- 
leven omvattende en reglementaire staat, 
kan theoretisch in een democratische 
vorm zijn gegoten. In de praktijk zal 
echter een democratisch geregeerde tota- 
litaire staat niet lang als zodanig kun- 
nen bestaan, omdat een levensbeheer- 
sing, zoals die door een totalitaire staat 
wordt nagestreefd, al spoedig naar een 
autoritair regiem moet leiden. Hoe bre- 
der en hoe ingrijpender men de overheids- 
taak maakt, des te noodzakelijker maar 
ook des te moeilijker te handhaven is 
de democratische regeringsvorm. Hierin 
openbaart zich m.i. vooral in onze tijd 
een van de crisisverschijnselen der demo- 
era t*- 

Wat maakt nu de democratie als re- 
geringsvorm, ondanks de fouten, 

die in de werking van het systeem her- 
haaldelijk aan de dag treden, ondanks 
het vele praten en het weinige, althans 
trage, doen, waarop steeds weer wordt 
gewezen, ondanks het politieke gekon- 
kel en het weinig doortastende en recht- 
lijnige overheidsbeleid, dat men steeds 

overheidsgezag aan het volk wordt ont- 
leend. Het overheidsgezag komt van 
God en is juist aan een ander dan het 
volk opgedragen, omdat het volk zelf 
niet in staat is in zijn midden een rechts- 
toestand te handhaven. Het onderscheid 
tussen democratie en autocratie ligt voor 
mij niet hierin, dat de laatste is "de be- 
stuursvorm ener gemeenschap, welke 

Dit artikel over de Constitutionele Democratie is het eerste uit een serie, 
die wij dit jaar onze lezers willen brengen. 

In deze serie zullen op bevattelijke wijze door enkele deskundigen uit verschil- 
lende kringen, de belangrijke vraagstukken betreffende onze staatsinrichting aan 
de orde gesteld worden. 
De redactie acht de behandeling van deze onderwerpen van groot gewicht, 
omdat het in het verzet juist om het herstel van onze staatsvorm ging. 
Voorlichting op dit punt is dus, met name in „De Zwerver", dringend ge- 
wenst. 

weer aan het begrip democratie ver- 
bindt/tot zulk een onwaardeerbaar goed, 
waarover wij, zeker, onze opbouwende 
critiek mogen laten gaan, maar waar- 
mede wij zeer voorzichtig en angstvallig 
als met iets van grote waarde hebben 
om te gaan? 
Om dit goed naar waarde te schatten 
moeten wij uitgaan van de functie en 
taak, die staat en overheid in de samen- 
leving hebben te vervullen. 
Staat en overheid zijn er terwille van de 
samenleving van mensen in een rijke ver- 
scheidenheid van verhoudingen en ver- 
banden. En de overheid heeft tot taak 
om in die samenleving een evenwichtige 
rechtstoestand te handhaven, ^door de 
rechten en vrijheden der onderdanen te 
beschermen en bij botsing van rechtsbe- 
langen deze op de juiste wijze tegen el- 
kander en tegen het algemeen rechtsbe- 
lang af te wegen, een en ander teneinde 
ontplooiing van de zelfwerkzaamheid der 
burgers mogelijk te maken. 
Voor de juiste vervulling van deze taak 
behoeft de overheid een zuiver inzicht 
in, de onderlinge rechtsverhoudingen en 
in de rechtsbelangen der onderdanen. 
En het is geen eenvoudige zaak cm in 
de sterk verweven samenleving daarin 
een goed inzicht te hebben. Daarvoor 
worden hoge eisen aan de dragers van 
het overheidsgezag gesteld. Dit alles be- 
tekent op zichzelf niet, dat een auto- 
cratische, aristocratische of oligarchische 
regerincjgvorra niet tot een goede en 
juiste uitoefening van de overheidstaak 
kan leiden. Doch wij zijn allen overtuigd 
van de feilbaarheid en zondigheid van 
degenen, die met het overheidsgezag zijn 
bekleed, ook met betrekking tot een 
juiste uitoefening van de overheidstaak. 
Hoe meer waarborgen de samenstelling 
van het overheidsapparaat daarom biedt, 
dat de-volksrechten en -vrijheden wor- 

. den geëerbiedigd, des te beter. En die 
waarborgen zijn het meest aanwezig, in- 
dien het volk zelf op de uitoefening van 
de overheidstaak en op de samenstelling 
van het overheidsapparaat invloed heeft, 
wanneer het volk met zijn rechtsbelan- 
gen zich in de overheid uitdrukt. Dit 
komt er idealiter op neer, dat het volk 
zelf zijn staatsinrichting moet bepalen, 
zichzelf staatkundig moet organiseren, 
zijn eigen overheid moet kiezen en 
samenstellen, m.a.w. dat het zichzelf 
moet regeren. 

Wij dienen dit echter goed te ver- 
staan. De bovenstaande redenering 

mag niet uitgaan van de opvatting, dat 
de overheid uit het volk opkomt, dat het 

door een boven de leden staande macht 
wordt beheerst, in tegenstelling met de 
bestuursvorm der democratie, gelijk Prof. 
Mr. W. A. Bonger in zijn „Problemen 
der Democratie" betoogt. De overheid,, 
ook de democratisch aangewezen over- 
heid, is een principieel andere dan het 
volk. Zij heeft een eigenrechtelijke po- 
sitie tegenover dat volk. 
Het niet erkennen van dat eigen recht 
der overheid, gelijk in de gedachtengang. 
van vele democratisch denkende mensen 
tot uiting komt, zal steeds weer leiden 
tot een crisis in de democratie, terwijl 
het vasthouden aan het eigen recht ook 
van de democratische overheid veel 
spanningen in de democratische staat zal 
wegnemen. De overheden, ook de door 
het volk aangewezen overheidsorganen, 
hebben eigen gezag en zijn als zodanig 
niet mandatarissen, lasthebbers van de 
onderdanen, zoals een verenigingsbe- 
stuur dat is van de leden. Zij zullen hun 
taak onder eigen verantwoordelijkheid, 
en niet in afhankelijkheid van de onder- 
danen of van de politieke partijen heb- 
ben te vervullen. Anders vervallen zij 
tot innerlijke zwakheid en brengen zij de 
democratie tot verval, gelijk de ervaring 
hier en elders leert. 
Er is echter voor de aanvaardbaarheid 
van een democratische regeringsvorm 
nog meer nodig, dan dat het eigen recht 
van de overheid wordt erkend. Zal een 
democratische regeringsvorm aan een 
juiste uitoefening van de overheidstaak 
ten goede komen, dan is daarvoor nodig 
een grote mate van politieke ontwikke- 
ling van en politiek verantwoordelijk- 
heidsgevoel bij het volk. Alles hangt hier 
af van het eigen roepings- en verant- 
woordelijkheidsbesef en -inzicht bij de 
onderdanen. Er zijn volken en er zijn 
omstandigheden, waarin een democra- 
tisch staatsbestuur zeer zeker niet ver- 
antwoord is. Daarom is de democratie 
niet de regeringsvorm voor alle tijden 
en alle volken. 
Alleen een volk, dat zichzelf door zijn 
aard, eigenschappen en ontwikkeling kan 
regeren, mag aan de regering deelnemen 
en daarop invloed hebben. Deze deelne- 
ming en invloed zullen, naar gelang van 
het groeien dier politieke ontwikkeling 
van een volk, steeds meer kunnen wor- 
den toegekend en zijn te prefereren. Het 
pleit voor een volk, indien het rijp is 
voor democratie. Maar het is ook een 
grote luxe, indien een volk er een de- 
mocratische regeringsvorm op na kan 
houden. En om deze luxe te dragen zijn 
sterke benen nodig. 
De critiek op de werking vap hej demo- 

cratische stelsel leidt er bi] een aantal 
van ons wel eens toe te pleiten voor in- 
perking van het democratische karakter 
van onze Nederlandse staat. Dat is 
verklaarbaar, indien men van de grote 
betekenis van de democratie als rege- 
ringsvorm niet voldoende overtuigd is, 
en tevens van oordeel is, dat ons volk 
de weelde van democratie niet meer kan 
dragen. Zij, die voor beperking der de- 
mocratie pleiten, dienen dan ook wel - te 
beseffen, dat zij daarmede ons volk en 
onze staat een stap terug willen laten 
doen op de weg hunner politieke ont- 
plooiing, en dat zij een stempel van 
staatkundige armoede op ons volk drukken. 
De fouten fn de werking der democratie 
zullen eerst in het alleruiterste geval er- 
toe moeten leiden om het stelsel over- 
boord te werpen. De afgelopen jaren 
hebben ons wel geleerd hoe de demo- 
cratie met al haar gebreken voor de 
handhaving van onze rechten en vrijhe- 
den als staatsburgers honderdmaal te 
verkiezen is. boven een autoritaire rege- 
ringsvorm, zoals wij die hebben meege- 
maakt. En wat de politieke geschiktheid 
van ons volk betreft, ik geloof niet, dat 
het in zijn historie heeft bewezen zich 
niet te kunnen permitteren om een demo- 
cratisch geregeerd volk te zijn. De nodige 
ernst en het nodige verantwoordelijk- 
heidsbesef waren en zijn' ongetwijfeld 
niet altijd voldoende aanwezig. Dan 
mankeert het aan de gezindheid, de de- 
mocratische gezindheid. Maar dan is het 
zaak daarin verbetering te brengen. 

t_I et is volkomen waar, dat terwijl aan 
^ ^ de zijde der overhèid steeds het gevaar 
bestaat, dat de vrijheden en rechten van 
het volk niet voldoende worden geëer- 
biedigd, aan de zijde van het volk het 
gevaar aanwezig is, dat het gezag van 
de overheid niet voldoende wordt er- 
kend. Dit brengt met zich een voortdu- 
rende spanning in de democratische 
staten. Hierin openbaart zich een min of 
meer permanente crisis der democratie. 
In dit verband is het bestaan van een 
monarchie in een democratische staat als 
de onze van het grootste belang. De 
eigenrechtelijke positie van de overheid, 
ook bij een democratische regeringsvorm, 
wordt daardoor geaccentueerd. Veeleer 
dan in strijd te zijn met de democratische 
gedachte, kan haar bestaan allerlei span- 
ningen in de democratie voorkomen ol 
opheffen. Tevens is nodig, dat de demo- 
cratie is een constitutionele democratie, 
d.w.z. dat de organisatie van de demo- 
cratisch geregeerde staat en de functie, 
de taak en de onderlinge verhouding der 
onderscheidene organen, die tezamen de 
overheid vormen, is vastgelegd in een 
samenstel van rechten en regelen. Die 
constitutie bevat een stel „spelregels" 
voor de werking en de onderlinge sa- 
menwerking van de staatsorganen. Deze 
organen zijn daaraan gebonden. Bij per- 
manente schending daarvan wordt de 
democratie om hals gebracht. Een volks- 
vertegenwoordiging, die zich niet aan 
deze spelregels houdt, vermoordt de de- 
mocratie, evenals een regering, die het 
parlement in het bepalen van het rege- 
ringsbeleid tracht uit te schakelen of 
niet voldoende inlicht en raadpleegt, 
zulks doet. 
De constitutionele democratie hebben wij 
te beschouwen als een kostbaar pand. 
Voor het behoud daarvan hebben wij al 
onze krachten in te zetten, eerder dan 
«en schrede terug te doen op de weg 
van de voortgaande ontwikkeling van 
on^staatsbestel. 
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Zo kan zich het schema afrollen: 
Plan I, landen die zonder meer in de U.S.S.R. 
zullen opgaan; Estland, Letland, Lithauen, Oost- 

Polen, Ruthenië, Gallicië, Bessarabië. Hier geen 
geëxperiraentecr meer met politieke partijen, geen 
westers democratische instellingen. Dit is Sovjet Rus- 
land met partijgenoten en partijlozen, met zijn atheïs- 
me en collectivisme, met zijn terrorisme als integre- 
rend bestanddeel van overheidsbeleid. Hier rukt Wis- 
jinsky binnen bekleed met alle denkbaar menselijke 
almacht over leven en dood, bezit, familie en vrijheid. 
Niet de Wisjinsky, zoals hij op de Uno-vergadering 
wel gevaarlijk maar gevaarloos raasde, maar de Wis- 
jinsky van de beruchte zuiveringsprocessen van Mos- 
kou, waar deze trouwe satelliet yan Stalin als open- 
bare aanklager feilloos alle ongewenste elementen likwi- 
deerde, de man, die geen risico neemt maar ijzerhard, 
koud en onbewogen doorgrijpt. Noem de naam Wis- 
jinsky in de landen, wier inlijving hij voltrok en 
beelden rijzen op van eindeloze stoeten van mannen, 
vrouwen en kinderen op de dodenmars naar het Azia- 
tische binnenland, om plaats te maken voor .betrouw- 
baarder Sovjet-Russische burgers; van kerk- en pries- 
tervervolging; van vernietiging van inheemse leidende 
kaders; van nachtelijke arrestaties en overvulde ker- 
kers, en tenslotte van een land, waar elke kiem van 
mogelijk verzet bij voorbaat is vertrapt en thans de 
vredige rust van het kerkhof rust. In de oorlogsjaren 
hadden wij hier aan eigen leed en zorgen genoeg en 
daarenboven leerden we ons afvragen: Wat is waar- 
heid? Zo is tot de wereld niet of nauwelijks door- 
gedrongen, wat er in deze gelikwideerde landen is 
geschied. We dienen het echter te weten. We moe- 
ten het weten. 

De laatste etappe. 
Plan li, landen die weliswaar niet voor onmiddellijke 
inlijving in aanmerking komen, maar waar de politieke 
en economische situatie het terrein voor de bolsje- 
wisering heeft rijp gemaakt. Hier vereist de tactiek de 
tijdelijke toelating ener oppositie, doch de leidende 
posten van de staat, de politiek, de economie, de 
cultuur, dienen onmiddellijk door volkomen betrouw- 
bare en' gewillige figuren te worden bezet. In hun 
schaduw staan de waarnemers van Moskou, die in 
werkelijkheid regeren. Aan dergelijke figuren is ner- 
gens gebrek. De Lithause schrijver wijst erop, boe on- 
middellijk uit de duisternis de elementen opdoemen, 
die reeds lang tevoren van Moskouse directieven zijn 
voorzien. Maar erger nog/zo merkt de schrijver op, 
dat elk land beschikt over een intellectuele of semi- 

A) 
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S/C TRANSIT  
In Engeland, in het graafschap Wales, «is een kamp 
met Duitse krijgsgevangenen. Dat is niets bijzonders, 
Over de gehele wereld zijn kampen met gevangenen. 
Tegenover dat kamp woont een vrouw, die medelijden 
kreeg ' met één van deze gevangenen, een oude man, 
die zich zeer eenzaam scheen t*e voelen. Ook. dat is 
niets merkwaardigs. Overal in de wereld zijn vrou- 
wen, die medelijden hebben en mannen, die zich een- 
zaam voelen. 
Die vrouw bakte wat koekjes voor die arme oude 
krijgsgevangene en bracht ze naar het kamp, waarop 
zij een paar dagen later een portretje van hem kreeg 

niets wereldschokkends deze thuisbezorgd. Er 
dingen. 
Bij die foto was een briefje  
En nu komt het! 
U mag er hard om lachen, desgewenst gieren. 
U mag er ook even heel fijntjes om glimlachen. 
U mag zeggen, dat het een flauwe mop is (hoewel 
het de waarheid is). 
U mag een beetje leedvermaak bij Uzelf constateren. 
U mag ook met ons zeggen: Sic transit gloria mundi, 

• zo vergaat 'de glorie der wereld. . 
Zo snel  
Want U zult uit dit verhaal nog de humor kunnen 
puren. 
Eer we twee geslachten verder zijn, zal niemand meer ' 
begrijpen, waarom U lachte. 
Het briefje luidde: 
,,Ik verzoek U dit kleine geschenk te aanvaarden als 
blijk van mijn dankbaarheid. Dit is alles, wat ik U 
kan aanbieden." 
Was getekend: Von Rundstedt, veldmaarschalk...... 
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intellectuele laag, welke in staat blijkt, ook een re- 
giem te dienen, dat de heiligste menselijke rechten 
verkracht Totdat ook die servielen, kleinmoedigen 
of a-moralisten van die verkrachting hun deel krijgen. 
Welke landen naar plan II gebolsjewiseerd worden, 
toont ons duidelijk de loop van zaken in Polen, 
Joego-SIavië en Bulgarije, waar de oppositie is weg- 
gevaagd. een Mihailowic en een Petkov werden op- 
gehangen en een Mikolasjek zich door de vlucht 
nauwelijks aan eenzelfde lot kon onttrekken. 

Van Democratie tot „Volksdemocratie"\ 
Plan III, landen waar een hogere beschaving en een 
hoger levensniveau heerst, of waar buitenlandse in- 
vloed tot omzichtigheid maant. Hier wordt in de aan- 
vang een beminnelijke inschikkelijkheid aan de dag 
gelegd met betrekking tot de vrijheid der politieke 
partijen. Wel worden naar het mogelijke en met voor- 
zichtige krachtsaanwending betrouwbare elementen 
naar voren geschoven. Wanneer zij ook al niet de 
allerhoogste posten kunnen bezetten, dan toch zeker 
enkele belangrijke ministerposten, zoals Binnenlandse 
Zaken (politie), Justitie (rechtspraak). Cultuur (on- 
derwijs, culturele leven, voorlichting), Sociale Zaken 
(onmiddellijk contact met de . massa). Deze toeleg 
trad wel het duidelijkste aan het licht in Oostenrijk 
onmiddellijk na de bevrijding, alwaar de Russische 
autoriteiten aan kanselier Renner categorisch bevalen, 
communisten juist op deze posten te benoemen, al- 
hoewel het getal communisten in geheel Oostenrijk 
bij de eerste verkiezing nauwelijks 5 procent bleek 
te bedragen. 
Wanneer het politieke leven, aldus gerust gesteld, 
meent zich verder vrij te kunnen ontwikkelen, grijpen 
de feitelijke machthebbers en hun inheemse marionet- 
ten langs de sectoren van politie en justitie steeds 
verder door; bij voorkeur onder het mom van jacht 
op de „fascisten", want in communistische zin is 
elkeen, die het met de „Volksdemocratische", lees 
bolsjewistische opvattingen niet eens is, een fascist. 
Zo wordt de gewelddadige eliminering van lastige 
politieke opponenten in een wettelijk kleedje geca- 
moufleerd. Daarna beginnen de leiders der politieke 
partijen zekere druk te bespeuren, die allengs sterker 
wordt. 

Maniu, Mie had en Ccosza. 
Plan III wordt Plan II. De burgerlijke partijen krijgen 
de wenk, dat zij zich maar samen moeten voegen, 
omdat ze feitelijk toch maar één pot nat zijn. De 
socialisten daarentegen, worden vanwege hun marxis- 
tische afkomst uitgenodigd, een huwelijk te sluiten 
met de communisten, om tezamen een johg gezin' te 
stichten in de vorm van de Socialistische Eenheids- 
partij. En na Plan II komt dan automatisch Plan I, 
de oppositie wordt verdelgd, de Eenheidspartij, in 
feite de communistische, blijft en de mogelijkheid 
van de verdere bolsjewisering is aanwezig. 
Hongarije en Roemenië en in zekere zin ook Finland, 
zijn reeds aardig dicht in de faze van Plan I terecht 
gekomen. Met de veroordeling van Maniu en het 
verdrijven van koning Michael, is plan II vrijwel 
afgesloten. Nu zullen we de grootgrondbezitter en 
grootindustrieel Grosza, typisch representant van de 
hierboven aangestipte intellectuele laag, mettertijd 
ook nog wel zien verdwijnen. Deze „Mohr" heeft nu 
zijn „Schuldigkeit" verricht, hij kan opstappen. Het- 
zelfde is bereids in Hongarije geschied, waar de lei- 
ders van de oppositie op het allerlaatste moment de 
dans met de N.K.D.V. konden ontspringen. 

Communistische methodiek, maar buiten Rusland. 
Plan IV, de landen, waar Moskou geen of nog geen 
directe zeggenschap heeft, omdat er het Rode Leger 
niet of nog niet is. Hier ordonneert Moskou de toe- 
passing in volle omvang van de communistische actie, 
van de „bestendige revolutie" van Marx, de agitatie, 
de staking, de sabotage, de chaotisering. Mocht een 
communist in het Sovjetparadijs op een goede dag 
het in zijn hoofd halen, om die methoden daar toe te 
passen (waarvoor hij naar zijn leer toch wel alle 
recht schijnt te hebben), dan zou de N.K.D.V. hem 
spoedig aan het verstand brengen, welk een misdaad 
hij daarmee begaat. Maar buiten het Sovjet-Russi- 
sche machtsbereik behoort dit alles tot de dappere 
taak van de klassebewuste communistische strijder. 
Alleen  het moet naar de directieven van Moskou 
geschieden, naar de eisen van de Twee-eenheid, 
waarom dan ook de bekende communistische leiders 
dezer landen trouw hun orders in Moskou ih ontvangst 
gaan nemen. Weliswaar trachten hier en daar oppo-, 
santé communisten, die zich dan Trotzkyisten of Le- 
ninisten noemen, tegenover deze horigheid aan Moskou 
hun zelfstandigheid te bewaren, maar dat baart 
Moskou weinig zorgen. Zijn verbindingen zijn hecht 
en sterk en zijn kapitaal speelt, ook onder deze kapi- 
taalverachters, een beslissende rol. 
Deze planologische strijd speelt zich dan nu af in het 
zo zwaar geteisterde Europese Avondland. Gewonnen 
heeft de Twee-eenheid nog bijlange niet. De Ameri- 
kaanse contra-actie op vele fronten smijt die plannen 
aardig door elkaar en heeft tot nog toe de omscha- 
keling van plan III op plan II in Berlijn weten "te 
dwarsbomen. Gerust kunnen we er echter allerminst 
op zijn, waarom de allerhoogste waakzaamheid dan 
ook geboden blijft. 
(Wordt vervolgd.) C. H. 

mo. 

fn 

Voor het Bijzonder Gerechtshof te 's Graven- 
hage is drie jaar met aftrek geëist tegen 
mevrouw K., die in 1943 als 21-jarige typiste 
bij de S.D. in dienst trad, maar blijkens ver- 
klaringen van talrijke getuigen a décharge 
uit vaderlandse motieven gehandeld heeft. De 
procureur fiscaal achtte haar strafbaar we- 
gens het fouilleren van vrouwelijke arrestan- 
ten en wenste niet te aanvaarden dat deze en 
dergelijke handelingen haar door de omstan- 
digheden werden opgedrongen. Ook het feit, 
dat zij in 1945 door het oprollen door de S.D. 
van een verzetsgroep, waarvan Mevr. K. en 
haar man lid waren, zelf in de gevangenis 
kwam, achtte de procureur-fiscaal niet vol- 
doende te harer ontlasting. 
•«- Slechts wie deze zaak door en door kent, kan 
zich in dezen een juist oordeel vormen. Om 

-deze zaak door en door te kennen is echter 
ook kennis^ nodig van de mentaliteit en metho- 
des van de illegaliteit in het algemeen en de 
contra-spionnage in het bijzonder. In de sa- 
menstelling van de bijzondere gerechtshoven 
ligt ons inziens geen voldoende waarborg voor 
een juiste beoordeling van die mentaliteit en 
methodes. Slechts een behandeling door, of 
minstens met advies van de Ereraad der Ille- 
galiteit kan in dit en in dergelijke gevallen 
tot een bevredigend oordeel leiden. 

KRUIDENIERSPOLITIEK. 
„De Minister van Financiën heeft in een Nota 
medegedeeld, dat hij overwegende bezwaren 
blijft koesteren tqgen handhaving van het 
vierkahte stuivertje." 
—• Boisot waarschuwde ons tijdens de oorlog in 
zijn „Wedergeboorte van het Koninkrijk"; „In 
de publieke belangstelling zal het grote weer 
'root en het kleine weer klein moeten wor- 
den. De versterking van de Rijkseenheid zal 
de plaats moeten innemen van het verse ka- 
detje, de verdediging van Nederlands-Indië 
die van de leerlingenschaal, de karaktervor- 
ming van de jeugd die van de winkelsluitings- 
wet. 
Kortom: er zal meer stuwkracht moeten zijn 
in onze staat, in onze regering, in ons volk." 

VOORTEKENEN ? 
In de Amsterdamse Gemeenteraad zijn dezer 
dagen twee besluiten genomen, die de onder- 
wijs-pacificatie aantasten, doordat zij het 
openbaar onderwijs bevoorrechten boven het 
bijzonder en het hoger onderwijs eenzijdig- 
links oriënteren. 
De eenzijdig-Iinkse oriëntatie van het onder- 
wijs aan de Gemeentelijke Universiteit te 
Amsterdam is reeds door rijksoverheid gedis- 
qualificeerd en tenietgedaan. Het besluit tot 
bevoorrechting van het openbaar boven het 
bijzondér onderwijs zal — als de voortekenen 
niet bedriegen — nog wel vernietigd worden. 
— Intussen wel een bewijs, dat de voorstanders 
van' bijzonder, christelijk onderwijs niet op 
hun lauweren mogen gaan rusten. 

Ergerlijke 

Leugeniournalisiiek. 

In de „Waarheid" van 17 Januari j.1. staat een 
verslag over de ontscheping van de „Grote Beer". 
Een verslag, dat de feiten scheef trekt, omdat 
er anders geen communistische propaganda mee 
gemaakt kan worden. Wie goed leest kan dat 
ook opmaken uit het bericht zelf. De terug- 
kerende mannen van dit troepenschip met hos- 
pitaalaccomodatie „zullen vloeken hebben geuit 
of onderdrukt", want eens waren ze gezond  
Neen, zo was de stemming in het geheel niet. 
Ook de verslaggever van de „Waarheid" mocht 
met iedereen praten. Maar in zijn verslag laat 
hij geen der militairen aan het woord komen. 
Alleen de stoker van de „Grote Beer" laat hij 
vaag zeggen: „Als men in Holland de waarheid 
kende"  Daar wordt dan een gewrongen be- 
schouwing aan vastgeknoopt, die bij de lezers 
een valse indruk achterlaat. De werkelijke waar- 
heid is, dat er een goede geest heerste bij deze 
mannen, een voorbeeld voor onze regering en 
ons hele volk. 
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ONS KONINKLIJK GEZIN IN 
!*;•: BEVRIJD NEDERLAND. 

door Gerard Rutten; uitg: N.V, 
Gebr. Zomer en Keuning's Uitg. Mij. 
W ageningen. 

i [ize Nederlandse persen heb- 
ben in de loop der jaren 
reeds vele publicaties over ons 
Oranjehuis gedrukt. Er zullen 
er echter weinige bij zijn, 
welke in één adem genoemd 
mogen worden mèt dit boek 
van Gerard Rutten. En dat niet 
alleen, omdat hier geschreven 
wordt over een zo belangrijke 
gebeurtenis als de terugkeer 
van ons Oranjehuis uft bal- 
lingschap, maar vooral, omdat 
de schrijver in- de gelegenheid 

was dit alles van zeer nabij mee te maken, niet 
als belangstellend burger of journalist, opgaand in 
de massa, doch als behorend tot het naaste ge- 
volg van de Koninklijke familie. De wijze, waar- 
op de schrijver zelf opklom tot de positie van 
officier voor Algemene Diensten en lid van de 
Staf van Prins Bernhard is op zichzelf reeds een 
bewijs van de buitengewone belangstelling, waar- 
mede onze Landsmoeder in Engeland het verzet 
in ons vaderland volgde. Gerard Rutten kwam 
in het voorjaar van 1943 als Engelandvaarder 
over de Noordzee en werd, zoals al deze goede 
vaderlanders, door de Koningin ontvangen. Dat 
contact werd' nog versterkt, toen Koningin Wil- 
helmina later meermalen als een „moeder" de 
door Haar aan de Engelandvaarders geschon- 
ken club „Oranjehaven", waarvan Rutten secre- 
taris werd, bezocht, waarbij' hij vele onvergete- 
lijke gesprekken met Haar mocht hebben. Thans 
nadert de tijd, dat Rutten de periode, waarin hij 
zo nauw met het Koninklijk Huis mocht mede- 
leven, gaat afsluiten. Hij getuigt daarvan, dat het 
een periode was, zó interessant, belangwekkend 
en leerzaam, dat het een mensenleven rijk maakt. 
De omstandigheden, waaronder ons land bevrijd 
werd, leidden er toe, dat ons weinig be- 
kend is geworden van de terugkeer van ons 
Koninklijk gezin op Nederlandse bodem. 
Het land boven de rivieren bevond zich nog 
in de knellende banden van terreur en honger 
en in het bevrijde Zuiden was vrijwel geen 
papier beschikbaar om in de dagbladen uitvoerig 
aandacht aan dit heugelijk feit te schenken. In die 
lacune voorziet thans het boek van Rutten en 
op een wijze, waartoe geen journalist in staat zou 
zijn geweest. Er staan tal van kleine, onopvallen- 
de gebeurtenissen in; een enkel woord van onze 
Landsvrouwe, een enkel gebaar, een simpele daad, 
die tonen hoezeer Zij aan ons volk gehecht is en 
hoezeer deze dagen Haar ontroerden. Op het 
Stadhuis van Den Bosch spreekt zij anderhalf uur 
met „de illegalen". Zij moest gaan, maar Zij wilde 
eigenlijk niet. Zij zei: „Ik moet weer terug naar 
Engeland  maar hier is mijn land en het is mijn 
innigste wens om niet meer terug te hoeven, nu 
ik voet gezet heb op Nederlandse grond." En in 
Maastricht defileerden de nieuwbakken Neder- 
landse troepen voor haar... Doch zij defileerden 
voortreffelijk en het gezicht van de Koningin 
straalde, toen Zij de soldaten zo goed zag mar- 
cheren en Zij begon, als in Tilburg, te applau- 
diseren. 
Dit alles zou voldoende zijn, dit boek als een 
kostbaar bezit te beschouwen. Doch er is meear. 
Het bevat een keur van zeer fraaie foto's, die ook 
technisch bijzonder goed van uitvoering zijn. 
Het zal velen goed doen, te lezen hoe onze 
Landsmoeder in alle eenvoud terugkeerde, in het 
verdronken Zeeuwse land, in het geteisterde Bra- 
bant en in de verwoeste steden van Limburg. 

AD. 

„OP INSPECTIE" door Lt. Generaal 
Mr. H. J. Kruis. Uitg. Elsevier. 

Een boek van een generaal. Generaal Kruis 
vertelt in dit boekje, waarin talrijke foto s 

Zijn opgenomen, van zijn inspectiereis door Indië 
en hij heeft dit gedaan op een wijze, die demon- 
streert, dat 't van sten naar pen maar één stap is. 
Zelf wijst de generaal er in zijn „woordje vooraf' 
op, dat het werk geen enkele literaire -betekenis 
heeft, noch aanspraak maakt op volledigheid. Wij 
zijn dit roerend met hem eens, vooral wat die vol- 
ledigheid betreft. 
Het boek heet „Op Inspectie", maar na le- 
zing vragen wij ons af, wat belangrijker geweest 
is: de vliegtocht naar Indië of de inspectie daar. 
Maar liefst 35 bladzijden van de 112 kost deze 

ONZE JONGENS 

IN INDIE Thcuit twww Jiedojun 

Het is moeilijk om de situatie aan de grens van het onder Nederlandse bescherming staande gebied, 
waar de republikeinen de gelegenheid hebben bij nacht en duisternis in contact te komen met 
hun landgenoten aan deze zijde, te schilderen voor mensen, die de omstandigheden niet ken- 

nen uit eigen ervaring. Men gaat zo gemakkelijk vergelijkingen maken met grenslijnen, die wij tijdens 
de bezetting hebben gekehd, of het nu de Noordzee was van de eerste jaren of de grote rivieren van 
de hongerwinter. Men denkt aan „line-crossers", die komen om inlichtingen mede te nemen. Niets ia 
echter minder waar dan dat. Aan onze zijde van de lijn is in de laatste maanden een homogeen blok 
gevormd; alles wat over de lijn komt, is verdacht voor ons en  voor de Javaan. Hij mag er 
misschien heel in den beginne anders over hebben gedacht, toen hij nog de propaganda hoorde na- 
klinken, die de Nederlanders voor bruten en beesten had uitgemaakt. Sindsdien heeft hij echter 
gemerkt, dat het met die bruten nogal meevalt en dat hij van die nachtelijke „line-crossers" niet veel 
goeds te verwachten heeft, want als ze het niet op hem hebben voorzien dan toch zeker op zijn vee 
of zijn huisraad. Immers, ook voor de republikeinen vormt alles wat over de lijn woont een homo- 
geen blok van vijanden. De Nederlanders vanzelf, maar ook de eigen landgenoten, die verkiezen 
onder Nederlands gezag te staan, die hun kampongs weer normaal besturen en de velden bebouwen, 
die wachten aanstellen en spionnen aanbrengen. 
Maar hoe moet ik dit voor U geloofwaardig maken? Ge kunt U er eigenlijk alleen van overtuigen, 
als ge het leven der soldaten temidden van deze mensen ziet. 
Als ge zoudt weten, welk een officieel stuk een situatierapport is, een sitrap, zoals dat in het mili- 
taire jargon heet, het 
journaal voor de troe- 
pencommandanten, 
dat de feiten bevat, 
waarop hij zijn han- 
delingen baseert, zou 
de volgende korte no- 
titie uit een dier rap- 
porten voldoende zijn. 
Vorige week rappor- 
teerde commandant 
T-Brigade: 
„Uit dank voor de gis- 
teren gehouden zuive- 
ringspatrouille werd 
door de bevolking van 
de kampong fruit en 
groente aangeboden 
aan de Nederlandse 
post Kedajan." 
Kedajan is een kampong op de helling van de Merbaboe, waar Stoottroepers, onder commando van 
Luitenant Verstraten, voor de beveiliging van de grenslijn zorgen. Zij doen dit door dag en nacht te 
patrouilleren. Er bestaat een alarmsysteem door middel van de tong-tong en, wanneer er 's nachts 
onraad is in één van de dorpen, klinkt de zenuwachtige klop op de holle houten blokken langs de berg- 
helling. En dan komen de soldaten. Dit weet de bevolking en dat weten de aanvallers, die meestal bij 
het alarm al verdwijnen. Af eK toe woydt een of ander oord, waarvan voortdurend overlast wordt 
ondervonden, gezuiverd en dan is het weer een hele tijd rustig in de omgeving. 
Ik moest U de pisangs en de mangga's en de bonen en de kool kunnen laten zien, die onlangs na zo'n 
actie bij de commandant werden binnengebracht door een deputatie van burgers uit een naburige 
dessa. Ge moest ze kunnen eten, zoals de soldaten ze aten, dan zoudt ge misschien overtuigd zijn 
van de hechte samenwerking, die er bestaat tussen de bevolking en de soldaten, in wie de eersten haar 
beschermers ziet. ^ t 

Maar nog liever zou ik de Nederlandse ouders, die hun zonen in Indië hebben, de twee mijnen laten 
zien, die de bewoners van diezelfde kampong in het wegdek opspoorden, juist voordat de wagen met 
verlofgangers naderde. Ze hielden de wagen aan en, jawel, daar glinsterden de door enkele mannen 
reeds blootgewoelde koppen in het zand. Dit waren andere vruchten voor de soldaten van Kedajan,, 
vruchten van hun dagelijks zwoegen voor de veiligheid van het volk. 
Dat was tweemaal in één week' „fruit voor Kedajan! 
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reisbeschrijving (heen en terug): daar gaan dan 
nog wat bladzijden "af voor een inleiding en een 
hoofdstuk over demobilisatie, zodat tenslotte een 
47 bladzijden voor de werkelijke inspectie over- 
schieten. Nogmaals de pen is deze generaalshan- 
den wel toevertrouwd geweest, maar wij hadden 
toch iets anders verwacht. Tienduizenden van 
onze jongens leven ver weg onder omstandighe- 
den, die hemelsbreed verschillen van die in het 
vaderland. Wij hier in Holland - ' en in het bij- 
zonder de familieleden — willen weten, hoe zij 
het daar maken. Natuurlijk, daar zijn de persoon- 
lijke brieven en de verhalen van de oorlogsverslag- 
gevers, maar de indrukken van een generaal zijn 
toch -altijd weer iets anders. Als het boek bedoeld 
is als reisbeschijving, dan is het geslaagd -— 
hoewel we wel eens meer iets gelezen hebben over 
de reis naar Indië per KLM. Is het bedoeld als een 
populair verslag van de inspectie, dan zouden we 
graag nog wat meer over die inspectie hebben 
gelezen. 
Wij hebben het nu eenmaal niet voor het zeg- 
gen, vooral niet tegen generaals. Was dit wel zo, 
dan zouden we bescheiden willen bestellen: Wat 
meer jongens en wat minder generaall 

KEES. 

Monument Roermondse 

Ver zet s slachtoffers 

De vrienden en medewerkers van Lodewrjk (Pater 
Bleys) hebben besloten een monument op te 
richten ter nagedachtenis van deze verzetsman. 
Gedacht is aan een relief tegen de kerkhofmuur 
ter plaatse, waar Lodewijk begraven ligt. 
De bedoeling is, in dit monument tevens zijn 
confrater, Pater v. d. Heuvel, te eren, die in 
Duitse gevangenschap overleed, alsmede de ove- 
rige Roermondse gevallen verzetsmensen. 
Er zal alleen een locale inzameling worden ge- 
houden, terwijl de vroegere medewerkers en 
vrienden zoveel mogelijk een desbetreffend 
schrijven ontvangen. 
Giften kunnen gestort wórden op de Twentse 
Bank, te Roermond onder vermelding: „Monu- 
ment Pater Bleys". 
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Na honderd uür door ). W. Hofwijk 

Hjj komt bij in het water. 
Waar is hij, wat is er ge ? Op de rand 
van de badkuip zit een donkere klomp. 

Lichten aan! Draaien voor de opname. Stilte  
water gurgelt. 
„Aha"  — hij heeft zijn kleren nog aan! — 
Een hand grijpt hem in zijn lange pijnlijke ha- 
ren ,Und nun werden wir reden, nicht Hen- 
Van Dijk?" De hand duwt hem onder water. 
„Hulp!" hij stikt  klokken bonzen  Gene- 
rale, Admirale alles ist versauft  Op trekt de 
Vuist hem  hij braakt water, stikt, huilt! 
„Aha  reden, Mensch, Reden, reden " Neer 
duwt de vuist  zwembad, schoteltje dui- 
ken  mond dicht, mond  alle vissen glip- 
pen door...... Generale, Admirale alles ist 
versau " Op trekt de vuist hem , bra- 
ken  
Men sleurt hem naar een krukje — waarschijn- 
lijk uit cel 38 — Hij ziet de hazenlip, maar de 
schreeuw stikt in diens warme stikkende hand... 
Lieve Heertje  
Er zijn ook anderen. Het begint opnieuw. Tem- 
po, tempo. Hij rolt van het krukje, slap lijk, 
dood. Hij sluit de ogen  Dit is de tweede 
nacht, nee, twee derde nacht. „Du solist nicht 
schlafen!" Hoor ze lachen  Heksengalop  
Schnell, schnell. Men heeft een plank, Men neme 
een plank en sla daarmee krachtig -— „Reden, 
reden, reden!" — niet zo gillen — op de natte 
broekebenen, viezerd. Schweinhund  Het 
licht is nu vlakbij, hij staart verblind, Wit- 
gloeiend, boort in zijn hersens  Nichts kann 
uns passieren .„Kennen Sie Paul? Paul, Paul?" 
Rust  alleen niet slapen, nooit meer slapen.... 
Plotseling komen de geluiden van de gang ■— 
natuurlijk deur staat open! — tot hem door. Hij 
hoort anderen. „Namen?" 
Ondervraging? Hij wil antwoorden, maar op- 
nieuw hand op zijn mond. 
„Kuypers " hoort hij — fout: Van Dijk! — 
„Voornamen." 
„Paul Theo ' ' 
Dat ben ik! Hij wil gillen, daar is 
Paul. God, ze hebben Paul ook. Dit is 
geen bedrog. Hij hoort de stem, her- 
kent onmiddellijk de klank. 
„Also Kuypers  wo waren Sie in 
den Nacht vom vierten Dezem- 
ber ?" 
Stemmen gaan weg, hij luistert  
stappen op de gang  als ze hem 
maar niet slaan  Paul, die altijd 
lachte, nooit bang was  Stil, op-: 
nieuw de stemmen, komen dichter- 
bij  ze slaan Paul! Hij wordt zo 
wild, dat hij op wil vliegen. 
„Bij Van Dijk." 
„Wer war noch mehr da?" 
„Valken." 
„Weiter, weiter!" Van Dijk ziet het 
niet, hij trilt  men slaat. 
„En Kempers." 
„Wo ist Kempers nun? War er von 
LD.?" 
„Ja  hij is terug naar Enge- 
land  
Alles  alles bekent hij  Paul... 
Paul! Zwijg toch  niet zeggen! 
Niet. Nee, nee!-Nee, Nee!" 
Het water springt in zijn geopende 
schreeuwmond. 
Opnieuw. 
„Nah, Sie haben es gehbyt, Van Dijk. 
"NTi-ivi «tz-wIIö-m tirj v» vn/^lrf *? " 

(Slot) 

Hij wil gaan huilen  de spanning moet bre- 
ken. Maar hij staart met brandende ogen, die 
niet meer kunnen slapen. Nooit meer kunnen sla- 
pen. Zijn ogen zitten op steeltjes, ver uit de kas- 
sen. Krabbenogen. 
„Sei mal ruhig " sust Haubrock. De dikke 
vleesbenen in de nauwe uniformrok zijn er ook. 
Alles is in orde voor de laatste loodjes. „Also  
Sie kennen Herr Valken " 
Totaal gebroken: „Ja " 
De kleurloze, licht uitpuilende ogen flitsen plot- 
seling op; om de weke mond trekt een lachje van 
triomf. 
God, wat zeg ik! God, wat doe ik? Verrader, 
verrader! 
Waterdruppels tikken, nog is het bad vol  De 
stilte suist bloedwarm op hem toe, hij stikt in 
'n wollen mist en vecht zijn neus vrij. Hap, adem- 
hap. Wat doe ik? Dan breekt het los: „Ik ken 
Valken! Ik ken Valken!" — Haubrock schrikt — 
„En Hitier en Haubrock en Seyss en mijn moe- 
der." Moeder! „Beulen, schoften, 't ijzeren kruis 
krijgen jullie, Seyss met de zwaarden. Ploerten! 
Weerloze gevangenen slaan, slaan, verzuipen...!" 
Hij kan niet meer, kreten — schreeuwend hese 
kreten, gloeiende sintels uit een verbrande keel. 
„Verrückt " Haubrock haalt de schouflers 
op. 

heb alles verteld. Alles! Alles!" 
„Heuvellaan sechs und neunzig, nicht wahr?" — 
parachutistenadres — 
„Nein!" 
„Nun kein Rüchsicht mehr!" 
Slaan  alle benen breken  Ook de kleine 
kinderen. God  — Uren, dagen, maanden  
Dunkelcelle met- vier schoften. 
Trappen, verse krachten  hard, hard   Wa- 
ter, dorst erger dan honger  
Van Dijk ligt naakt op de cementen vloer, varken 
in zijn eigen drek  God, is nu heel dichtbij  
Lieve God  ik wil bidden, kan niet meer. Ver- 
geef iedereen  vergeef mijn vijanden. 
„Vader vergeef 't hun " 
Schoppen, slaan. Van Hapert, Van Hapert, Van 
Hapert. 

❖ 
Stemmen op de gang. De laarzen houden stil. 

„Nah, mit dieser wird Schluss gemacht. Heu- 
temorgen früh  erschossen, ja  
Overvalwagen  ik mag geen afscheidsbrief 
meer schrijven. 
Dag moeder. 
Liefste Moeder. 
Het is dag. 
Dag, dag! 
Eindelijk. 

❖ 

❖ 
Tweede acte  Derde? Tiende? Honderdste 

acte? Nein, nein! Alle mensen slapen. Behal- 
ve ik. Hazenlip-hazenlip! 
„Nun kein Rücksicht mehr!" 

Nun wollen wir reden, mcht? 
Neer stoot de vuist  Water  
honderd trams wringen snerpend door 
de bochten onder klokgelui. Reden. 
Reden. Reden. Van Hapert — schoft 
— Van Hapert — schoft — Van Ha- 
pert — schoft! Valken-Valken-Valken. Reden. 
Reden — Beden! Zijn bonzend bloed stikt in het 
rhythme 
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Terug naar de cel. Men brengt water. „Re- 
den  dann können Sie trinken. Erst 

reden " 
Hij lacht krankzinnig, grijpt de beker met een 
haast krankzinnige gulzigheid ,Erst reden, 
mein Lieber  Wer ist Valken?" 
Drinken,, drinken, pats! Haha! Hij slaat de Mof 
de beker uit de hand en lacht hees. 
„Nicht schlafen!" Telkens wanneer hij de ogen 

sluiten wil, stompt men hem wakker; 
een Duitser slaat met een ijzeren buis 
op de verwarming. Lawaai. In zijn 
hoofd breken de gekleurde lawaai-' 
splinters af, fijne naalden, hoekige 
raspscherven, blijven prikken  
Gong die nasiddert door heel zijn 
lichaam. 
En Van Dijk lacht! 
„Mein Lieber, wènn Sie wussten " 
„Nun kein Rücksicht mehr,!" 

❖ 

D* 

Van Dijk l'gl naakt op de cementen vloer. 

❖ 
Om vijf over vijf van de avond van de tweede 

dag, na een verhoor van negen-en-dertig uur 
en vijf minuten, hees men Jan Willem van Dijk 
terug op het krukje in de badcel: „Haal  
Haubrock  ik zal alles vertellen." 
Haubrock komt. 

Mensch  Mensch, mein Lieber Herr Van 
Dijk " — Ik heet niet Van Dijk. — 

„Sie wollen Luft machen  Sie wissen es selbst 
nicht, aber Sie wollen Luft machen  da oben 
im Kopfe  ich sehe es genau, ein kleines 
Loch  ja, reden Sie nur  erzahlen Sie 
doch alles  Sie  ich sehe es...... ja, sagen 
Sie es nur  die Klappe bewegt schon  
da  endlich, ja...... es komt gleich  wer 
ist  Ja ?" 
„Nein  ik heb alles verteld " gillend: „ik 

ag? Nacht? Hij weet het niet 
meer. Het martelen is niet zo erg; 

alleen, het houdt niet meer op, nooit 
meer. Men wordt niet oud In zo'n 
vak  Maar erg is het niet  al- 
les went  mijn ogen vallen uit hun 
kassen  ik zal nooit meer kunnen 
slapen  Dag Van Hapert — sst, 
hij staat achter de deur! — Dag dap- 
pere vent! 
Ze dachten dat ze 't er met slèfm 
uitkregen... ze sloegen 't er in. 
Pech  
Rust  
Rust  
De orkaan houdt de adem in. 
In de stilte bonst zijn jagend hart. 
De stilte suist, een kaarsvlam, recht- 
op brandend. 
In het wilde uitwaaierende licht, dat 
zich snel over de vlakte — zandsteen- 
kleurig — verspreidt, zit Jan Willem 
van Dijk en droomt met stenen ogen. 
Hoor het suizen  heel ver. 

Dat heb je goed gedaan, Van Dijk. 
Maar de patiënt is nog héél zwakjes  
Alle beesten slapen  
Hij waakt met stenen ogen. 
Reden — -reden — reden — reden  de echo. 
Dat heb je goe... „Nee!" hij gilt. 
Over de vlakte komen drie rupsen; drie rupsen 
kruipen op hem toe. 
„Nee!" 
„Sie sind ein tapferer Jungen  Aaaaaber   
mein Lieber, das Spiel ist noch nicht aus  ca 
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f&ngt erst an! Es gibt ein gewisses Licht, ein 
gewisses blaues Licht womit man die Gedan- 
ken lesen kann  die geheimste Gedanken 
eines Angeklagten werden  Nee, Nee. 
Mijn God, waarom al de dagen die voorafgingen? 
Ein de nachten, mijn God! 
Men sleept hem gillend naar een andere cel, een 
man met een schaar — doe maar alles, doe maar 
alles, maar niet mijn nagels  — knipt hem 
het haar, scheert dan zijn hoofd kaal voor het 
blauwe licht — ketst anders af, zeker, Samson 
hè? Ja, 't was Samson.  nog even zijn zijn 
gedachten van hem zelf: denk er aan: voor gek 
spelen. Gek! Waaraan denkt eens gek?" Alles 
rennet, rettet, flüchtet  Bindt mé maar vast 
— electrische stoel. 
Eerst nu is hij bang. Slaan is niet erg  Plot- 
seling zit hij in een vreemde blauwe bundel, om 
zwenkt gedachtenhorde: „ik zal in 't Frans bid- 
den " 
„Nun betet er französisch". Hij hóórt het  hij 
hoort het, werkelijk, zakelijk noterende stem, we- 
tenschappelijk geïnteresseerd. 
Om zwenken zijn gedachten, schichtiger: „zwart 
denken, alles zwart, niets dan aan kleur zwart 
denken  
„Komisch  er denkt nur an schwarze 
Farbe. " 
Om vluchten zijn gedachten — ik kom er niet 
meer uit. Radijsje, hup, twee radijsjes. Van Ha 
wèg!' 
„Hahaha  Radischen!" 
Dorst, ik sterf van dorst, vier nachten en  
Ananas, ananas uit de ijskast  Hopla en ik 
zit boven op het blikje, duik  kloek-kloek- 
klöek-kloek door het tunneltje vol ijskoud 
sap in de ananasschijven naar beneden, 

geen bodem, kan niet, al dat sap  maar reeds 
is hij met een plonsje in een-bad vol lauwe melk 
terecht gekomen, kopje onder  nu drinken, 
drinken met kleine slokjes, kleine proevende 
slokjes, lauwe melk is' goed voor elk, haan en 
kip op zijn melkbeker  kakelen  kakelen. 
Het geschreeuw neemt geen einde meer. Harder. 
Harder! 

❖ 
Het was zeer eenvoudig hem op dat moment 

bewusteloos te slaan. De SD-mannen waren 
geoefend. 
Na een verhoor van ongeveer honderd uur werd 
Jan Willem van Dijk overgegeven aan de Wehr- 
macht. 
„Wir braüchen ihn nicht langer " 
Hij had niet gepraat. 
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ZIEKENBEZOEK 

Het stukje „Oproep en Op- 
wekking" (in „De Zwerver" 
van 12 December 1947, 

Nr. 50), waarin er op werd 
aangedrongen, dat wij ook 
schriftelijk medeleven met de 
verzetsslachtoffers zouden tonen, 
heeft mij uit mijn dagelijkse be- 
zigheden opgeschrikt. Een brief 
zou ik wel kunnen schrijven naar 
één Uwer, maar een bezoek is 
altijd beter. En daar kreeg ik een 
idee. Als ik dat nu eens op on- 
zichtbare manier deed, dan zou ik 
veel meer tegelijk kunnen berei- 
ken. In gedachten treed ik dan 
even bij U binnen. De vertrekken, 
waar ik mij bevind, zijn verschil- 
lend. Hier „is het een grote zaal, 
waar veel patiënten samen zijn, 
daar weer één, waar ik slechts 
drie bedden ontmoet. Ook zie ik 
een hele rij lighallen, voor hen, 
die in de buitenlucht kuren. Ook 
zie ik onze zieke vrienden in In- 
die, ook deze bedden rollen we 
even naar het vaderland, wij vor- 
men één grote familiekring. Ver- 
der zie ik in huiskamers, grote 
mooie kamers, of ook die met 
minder ruimte zijn bedeeld. Zelfs 
wip ik even door een deur, die in 
tweeën opengaat, een onder- en 
bovendeur. Een klein portaaltje 
en dan sta je in de kleine, doch 
gezellige kamer, de enige ruim- 
te, maar het is er altijd gezellig. 
Nu gaan we al onze bedden even 
bij elkaar schuiven en maken er 
een gezellige kring van. Hé, dit 
is toch heerlijk, ik schik een paar 
bloemetjes in de vaasjes, die hier 
en daar de gezelligheid wat ver- 
hogen. Nu gaan we ons aan el- 
kaar voorstellen, omdat we allen, 
nog vreemd voor elkaar zijn. Als 
bezoekster heb ik dan als eerste 
mijn naam te noemen. Mijn naam 
is zuster Roza. En nu hoor ik van 
alle kanten al namen als Louis, 
Lex, Arie, Jo, Henk enz. Uit de 
grond van mgn hart zeg ik daar- 
op: aangenaam! Het eerste, waar- 
over ik het nu met jullie wil heb- 
ben is het nieuwe jaar. Als wij de 
kalender eens voor ons zien, dan 
is dat een heel blok van allemaal 
dagen; dagen, die ieder voor zich 
hun toekomstgeheimen met zich 
meedragen. Wij weten nog in het 
geheel niet, wat zij zullen bren- 
gen. Wel Weten wij, dat er veel 
van ons zelf afhangt hoe wij dat 

hele blokje zullen „afwerken". Of 
wij dat niet een dosis optimisme 
zullen beginnen of in doffe berus- 
ting, onder de verzuchting; O, dit 
wordt weer een heel eind en de 
wereld is zo slecht, het zal wel 
niet veel goeds brengen. 
Ja, de wereld, maar dat zijn wij 
allen met elkaar. Ik heb eens ge- 
lezen: Als gij de wereld slecht 
vindt, vraag U dan zelf eens af, 
wat Gij gedaan hebt om haar be- 
ter te maken." En dat is nu juist 
ons aller taak. 
Hoe wij dat kunnen? Dat is soms 
eenvoudiger dan het lijkt. Als wij 
in de eerste plaats maar steeds 
denken: ik wil. Dat wil niet zeg- 
gen, dat wij nooit zullen vallen, 
figuurlijk bedoeld, maar dat is 
nog niet mislukken. 
Geef liefde, waar je in je eerste 
opwelling hard had willen uitval- 
len. Het eerste zou je misschien 

• op dat moment meer bevrediging 
gegeven hebben, maar de over- 
winnig geeft rust voor langer 
duur. De wereld wordt nooit radi- 
caler verbeterd dan wanneer men 
bij zich zelf begint! 

Mocht er iemand onder U zijn, 
die zegt of denkt, dat ik hier lig 
of zit is maar verloren tijd, dan 
is dat niet waar. Denk aan de 
Kerstrede van de Koningin in 
1945, toen zij de zieken wees op 
hun geestelijke taak in ons volks- 
leven. Wij leven in een tijd van 
wederopbouw, moreel en geestelijk 
is die nog noodzakelijker dan 
stoffelijk. 
Dus wij hebben allen een taak, een 
grote verantwoordelijkheid tegen- 
over onze omgeving en onszelf. 
Nu moet ik mijn bezoek weer 
eindigen, want volgens de klok is 
het bezoekuur om. 
Dus, beste vrienden, waar gij ook 
zjjt, wij helpen allen mee naasten- 
liefde te zaaien, om een blijvende 
Vrede te oogsten. 
En dan groet ik jullie allen heel 
hartelijk. 
Wie mij schrijven wil, die doe dat 
gerust. En waar ik helpen kan, 
zullen we dat doen. 

ZUSTER ROZA. 
Adres: Mevr. T. de Visser de 
Heer, Laagland 4, Wartena (Fr.) 

EEN MINISTERIEEL BESLUIT 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft 
dezer dagen een circulaire aan alle bijzondere en openbare 
scholen verzonden over de in 1948 te vieren nationale gedenk- 
dagen. In deze circulaire wijst hij er op, dat deze gedenk- 
dagen een uitstekende gelegenheid bieden om tegemoet te 
komen aan de wensen van vele opvoedkundigen, die de school 
niet slechts zien als een instituut, waar kennis en inzicht 
worden verworven, maar waar ook het hart en het gemoed 
van de leerlingen het voedsel ontvangen, dat zij "niet kunnen 
ontberen. 
In de dagen van onze diepste nationale vernedering hebben 
wij, zo gaat dé minister voort, eerst recht gevoeld wat de 
overweldiger ons ontnomen had. Het nationale besef, dat 
zich moest kristalliseren in de schuilhoeken van het hart, 
heeft zich georganiseerd in de kringen van het verzet. Aan 
het onderwijs de taak om de jeugd te doordringen van het 
ideaal: ons volk, dat, vernederd en geslagen, zich moeizaam 
opricht, weer te maken tot een groot volk. 
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DE DERDE CONTACTAVOND 
Cillg Wang als trait-d'union. 

De contactavonden, georganiseerd door de Afde- 
ling Amsterdam van de' Stichting 1940-1945, 
gaan langzamerhand een goede traditie vormen. 

Een traditie, waarin de onbaatzuchtigheid der optre- 
dende artisten, de dikwijls roerende dankbaarheid van 
de verzorgden en de niet genoeg te waarderen activi- 
teit van de Amsterdamse Afdeling der Stichting om 
de voorrang strijden. 
Na de contactavonden in November en December, 
waarbij resp. het gezelschap „Vrij en Blij" o.l.v. 
Wessel Dekker en Nel Oosthout, declam^trice, voor 
een volledig bezette zaal optraden, konden Donder- 
dagavond, 29 Januari, ruim 1100 verzorgden en ge- 
nodigden genieten van de danskunst van Cilly Wang. 
Danskunst, het woord heeft bij een deel van onze 
lezerskring een niet bepaald goede klank. Dat is niet 
zo heel verwonderlijk, als men bedenkt, dat de onbe- 
kendheid met deze kunstsector dikwijls de oorzaak 
is van allerlei absurde denkbeelden, waarin erotiek, 
jitterburg en danskunst koelbloedig op een lijn worden 
gesteld. 1 

Voor wie niet beter weet: dit gebeurt ten onrechte. 
Zodra dansen tot kunst wordt verheven, staat het 
op èetzelfde niveau als de kunst der letteren, der 
muziek, van het beeldhouwen enz. Tezamen en elk 
voor z'ich vermen zij een middel om uiting te geven 
aan 's mensen diepste, niet-onder-(profane)-woor- 
den-te-brengen, gevoelens. 
De vraag doet zich zelfs voor of de danskunst door 
haar zeer bijzondere eigenschappen niet een centrale 
plaats dient in te nemen in het forum van alle kun- 
sten. 
De Stichtingsrubriek is geen kunstrubriek, dus laten 
wij de beantwoording van deze vraag gaarne over 
aan meer bevoegden. 
Wat Cilly Wang gaf te genieten was kunst. Klare, 
duidelijke kunst, ongecompliceerd en zonder proble- 
men. En dan denken wij aan de „Vogel'-dans. In 
de takken van een hoge boom danst een kleine vogel. 
Het is een Walt Disney-achtig wezentje, een kinder- 
lijk, aardig diertje. Het heeft geen kritiek, het heeft 
geen zorgen. 
Het is een vogeltje  
Gedurende deze dans zaten er 1100 „vogeltjes" in de 
zaal, zonder kritiek, zonder zorgen  
Voor het merendeel droegen de dansen een parodis- 
tische inslag. 
Wij denken ,aan „De opgeblazen soldaat", in welke 
dans de draak wordt gestoken met de cadaver-sol- 
daat, geen mens meer maar een mechanisme, vol voze 
eigenwaan. Er hoeft maar iets mis te gaan, een 
stofje in het mechanisme  Dan zakt het vreemde 
gedrocht langzaam in elkaar en schrompelt weg. 
Door welk soldatendom Cilly Wang tot deze dans 
werd geïnspireerd behoeven wij wel niet te zeggen. 
Wij denken aan „De giraffe", deftig, zeer deftig. Zij 
loopt niet, ■ zij schrijdt. Super-elegant en toonbeeld 
van Bommel-aristocratie. Zij sprak niet, doch had zij 
gesproken, zij zou voorzeker van „motte" en „kenne" 
inplaats van moeten en kunnen en van „teurens" en 
„meurden" inplaats van torens en moorden hebben 
gesproken. Maar ook aan giraffen, al hebben zij nog 
zulke trotse halzen, komt een eind. 
Wij denken tenslotte aan „Het mondaine danspaar". 
Flauw, bespottelijk flauw, zoals een mondain dans- 
paar kan doen. Geen danskunst, doch kunstdans. 
Zo geestig was deze dans, dat Cilly Wang door 
het aanhoudende applaus van het enthousiaste publiek 
werd gedwongen tot een toegift. 
Even als de vorige contactavonden kan deze avond 
als uitstekend geslaagd worden beschouwd. Een 
groot voordeel was, dat de ruimte het mogelijk maak- 
te een flinke pauze te houden, waarin de bedoeling 
van deze avonden: persoonlijk contact, tot haar recht 
kon komen. 
In die pauze hebben wij ons afgevraagd wat een 
voorbereiding, wat een werk één zo'n avond van de 
betrokken Stichtingsafdeling, wel moet vergen. Zo- 
iets, peinsden wij, kan toch blijkbaar alleen maar in 
Amsterdam, 's Zomers excursies, 's winters contact- 
avonden. Vergeleken bij haar zusters in andere ge- 
deelten van het land hebben de Amsterdamsen toch 
wel iets voor. Dank zij de initiatieven van een be- 
stuur, van een bureau  Zo bezien, mijmerden wij 
verder, draagt een bestuur, een bureau, toch wel een- 
heel grote verantwoordelijkheid. Als één man uit zo'n 
bestuur, van zo'n bureau, die verantwoordelijkheid 
niet kent, hoeveel vrouwen zouden daarvan dan wel 
de dupe zijn ? Toen rinkelde de bel voor de aan- 
vang van het tweede gedeelte van de voorstelling. 

TOON. 
BRAVO 
Op een feestavond van de Apeldoornse Wandelver- 
enigihg „De Trekvogels" werd een collecte gehouden, 
ten bate van '40-'45, welke ƒ 19.45 opbracht. 
Een voorbeeld ter navolging! 

  ■ 
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Twee politic-agenten te Dctroit zijn er achter gekomen, wat de 
beste behandeling is voor eert bevroren eend. Zij troffen er name- 
lijk een aan in een vijver te Détroit en haktefi hem los uit het ijs. 
Het beest gaf geen teken van leven meer. Een van de agenten 
wrong echter de snavel van het beest open en goot er een 
•cheut whisky in. De eend begon terstond te kwaken, klapte 
met zijn vleugels en vloog er vandoor. 

(Nederlander) 
Geen gekke Ambinatie: een eend en een borrel. Maar 
je moet öf een borrel op hebben óf een eend zijn om 
een bevroren eend met een borrel te laten wegvliegen. 
Ze bakken ze bruin in Amerika. Ofschoon: wij zou- 
den ze nog bruiner gebakken hebben; de eend dan 
wel te verstaan. 

* 

Het zachte weer stuurt de hele natuur in de war. Eerst bloeide 
dezer dagen aan de gevel van de burgermeesterswoning 'te Vei- 
sen de Pirus Jachica. die anders pas in Juni bloeit en *nu ver- 
nemen we uit het Noord-Limburgse dorpje Vélden, dat daar 
drie Meikevers zijn gevangen. 

(A^.P.) 
Het daghet in het Zuiden. Clara kan tevreden zijn. 
Als de eerste Mei-kevers gevangen zijn, dan zullen 
de Septe'mber-artisten wel volgen. 

♦ 
TE KOOP AANGEBODEN: 10 kippen en een haan, aan en 
tegen de leg. 

(Adv.) 
Wij zouden ook graag kippen houden, maar wach- 
ten toch liever op een andere aanbieding, want we 
vermoeden zo, dat, 't moeilijkheden zal geven als er 
bij zijn, die tegen de leg zijn. Of zou alleen de haan 
er tegen zijn? Dan maar liever kippen zonder haan. 

* 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen maakt 
bekend, dat prof. dr. W. M. Docters van Leeuwen aan/ de 
Staat der Nederlanden ten behoeve van het Rijksherbarium 
heeft geschonken zijn gehele verzameling Indische gallen, bestaan- 
de uit ruim 5000 exemplaren in gedroogde toestand en ruim 
500 spirituspraeparaten. 
De regering heeft met erkentelijkheid dit waardevolle geschenk 
aanvaard en aan de schenker hiervan mededeling gedaaa. 

(Dagblad voor Rijn en Gouwe) 
Van die erkentelijkheid begrijpen we niet veel. We 
dachten, dat de regering langzamerhand de Indische 
gal wel zou overlopen. En nu krijgt ze er weer even- 
tjes 5.000 bij. Daar zou je toch zwartgallig van wor- 
den.-Die 500 spiritus-praeparaten vormen naar onze 
smaak toch geen voldoende compensatie. 

♦ 
In dit nummer beginnen wij met de publicatie van een nieuw 
feuilleton, getiteld: ,,Durf te leven." een boeiende roman van 
Hiliegonda van Reenen, welke vooral k bij het vrouwelijk deel 
van onze lezers bijzonder in de smaak zal vallen. 

(Dagblad voor Rijn en Gouwe) 

Het schijnt dat de Rijnse en Gouwer vrouwen het 
leven niet best aandurven. Enfin, dat wordt nu beter. 
Maar hoe staat het met de mannen daar? Hebben die 

' voldoende levensdurf of is er geen eer meer aan te 
behalen? 

* 
,.Direct daarop werd om technische redenen het spel ..Huwe- 
lijksdromcn" opgevoerd, wat door de aanwezigen met een 
herhaald applaus werd beloond." 

(Koningin en Vaderland) 
Wij willen die technische redenen weten! 

* 

(Herplaatsing wegens een abuis In *t vorige nummer). 
Gistermiddag om 4 uur meerde aan de steiger van de Mij. 
,,Nederland" de ..Nieuw-Holhmd", die het eerste grote con- 
tingent gedemobiliseerde' militairen uit Indië naar het vaderland 
heeft gebracht. 
In totaal waren 1205 passagiers aan boord, waarvan 83 leden 
van de landwacht. 

(Nwe Prov. Gron. Crt.) 

Dappere kerels, die Landwachters. Eerst hebben ze 
vijf jaar tegen plutocraten en bolsjewisten gevoch- 
ten, toen nog twee jaar in Indië. Maar nu worden 
ze dan eindelijk gedemobiliseerd. 
Nou, eerlijk gezegd, 't werd toch tijd, niet? 

Dinsdag, 27 Ja- 
nuari j.1, over- 
leed in het 

ziekenhuis te Roo- 
sendaal Mevr. R. 
M. F. van Susante- 
Litjens, voorzien van 
de H.H. Sacramen- 
ten der Stervenden. 
Een ernstige ziekte 
nam haar in de 
jeugd van het le- 
ven, op zes en 
twintig jarige leef- 
tijd, weg van haar 
echtgenoot, met wie 
zij nog zo kort, 
slechts enkele maan- 
den, in het huwelijk 
was verbonden. 
Ieder, die haar ge- 
kend heeft, zal ver- 
slagen zijn door dit 
bericht. 
Een diep gevoel van 
medeleven doorstroomt ons bij 
de gedachte aan het leed,, dat 
haar man, haar ouders en fami- 
lie, hierin treft. 
We hebben haar gekend als 
Roos, de gezonde, levenslustige 
koerierster van de verzetsorga- 
nisatie in de Haarlemmermeer en 
Omgeving, waarin LO en BS 
bijkans één waren. Zij koerierde 
voor het Districts-commando en 
later voor het Gewestelijk Com- 
mando Strijdend Gedeelte in Ge- 
west XII. 
Overal, waar zij kwam in de 
bange dagen van 1944/1945 
bracht zij, naast allerlei gevaar- 
lijke papieren of opdrachten, ook 
dat beetje levensblijheid, dat we 
juist toen zo nodig hadden. 
Iedere dag trotseerde zij storm 
en regen op de kale vlakten van 
de Haarlemmermeer, meestal 
meer dan 50 KM per dag afleg- 
gende, om de post rond te bren- 
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Mevrouw R. M. F. van Susante-Litjens. 

gen, omringd door de steeds loe- 
rende vijand. 
Zij was op de hoogte van bij- 
kans de gehele verzetsorganisa- 
tie, kende de commandanten, wist 
de plaats der droppjngsvelden 
en wist ook, wanneer de wapens 
naar beneden kwamen. Zij 
bracht mondelinge instructies, 
maar ook de gevaarlijkste docu- 
menten over van de ene plaats 
naar de andere. 
Opgewekt stapte zij 's morgens 
op de fiets, opgewekt stapte zij 
's avonds in Hillegom weer af. 
Zij had haar taak voor die dag 
gedaan. Vele dagen ging dit zo 
door, rijdende van het ene ge- 
vaarlijke huis naar het andere, 
onder de voortdurende bedrei- 
ging dat zij hier of daar, in- 
plaats van door een vriend, 
door de SD ontvangen zou wor- 
den, die op haar komst wachtte. 
In de tijd, dat het grootste deel 

van ons volk eerst 
voorzichtig zijn hoofd 
uit het zolderraam 
stak om te zien, of 
de straat veilig was 
en hij naar zijn buur- 
man kon gaan, stapte 
zij op de fiets en reed 
naar het centrum van 
Amsterdam. Terug 
vervoerde zij door 
de stille straten van 
deze stad, waar' 
niemand meer durf- 
de fietsen vanwege 
de vordering, een 
tas vol met de 
n: iwste uitgewor- 
pen wapenen, hand- 
granaten en spring 
stoffen. Deze wer- 
den door haar afge- 
leverd aan de zo 
juist per parachute 

. gelande instructeur 
voor Gewest XII der Binnenlandse 
Strijdkrachten. 
Na de bevrijding ging zij naar 
haar werk bij de Philips' Fabrie- 
ken te Eindhoven terug, totdat zij 
zich enige tijd later liet inschrijven 
als studente aan de Universiteit 
te Nijmegen, waar zij haar man 
vond. 
Er zijn tientallen meisjes in Ne- 
derland, die gedaan hebben, wat 
Roos deed, maar de nagedachtenis 
aan Roos zal bij de velen, die 
haar kenden, omschenen worden 
door het vriendelijke opgewekte 
in haar wezen. 
In haar zullen geëerd worden al 
de meisjes, die zo dapper mee- 
werkten aan de bevrijding van 
Nederland. 

v. S. 

é 

Waarde Vrienden, 
aar aanleiding van een artikel .,Na-oorlogse onderduikers" 
voorkomende in ,,De Zweéver" van 23 Januari 1948, wil ik 

het navolgende opmerken. 
Steller van genoemd artikel schrijft o.a. ,.De Waarheidcedactie 
kent blijkbaar geen verschil tussen Marechaussee en M.P." 
Op het ogenblik bestaat er echter geen verschil meer tussen 
Koninklijke Marechaussee en M.P. Voor de oorjog was dit anders. 
Toen beschikte men in Nederland over: 
1. het Wapen der Koninklijke ^Marechaussee; 
2. het Korps Politietroepcn. 
Na de capitulatie van Nederland, toen de Mof ingrijpende ver- 
anderingen in ons Staatsbestuur doorvoerde, werd in October 
1940 de Koninklijke Marechaussee omgezet in Marechaussee en 
in Maart 1943 werd dit Staatspolitie. 
Bij de bevrijding van Nederland werd Staatspolitie omgedoopt 
in Rijkspolitie. 
In Mei 1946 werd het nieuwe Wapen der Koninklijke Mare- 
chaussee heropgericht en een ieder van de Rijkspolitie die over- 
gang wenste naar de Koninklijke Marechaussee, kon hiervoor 
een verzoekschrift indienen. 
We kregen nu het beeld te zien, dat de Rijkspolitie de taak 
uitoefende, die vroeger aan de Koninklijke Marechaussee was 
toebedeeld terwijl de tegenwoordige Koninklijke Marechaussee 
hoofdzakelijk bestemd is voor: le. Militaire Bijstand, 2. Grens- 
bewaking, 3e. Politicdiensten in het leger. Het Korps Politic- 
troepen is niet meer opgericht. 
Wanneer de Koninklijke Marechaussee zuivere militaire Politic- 
diensten moet vervullen, dan gaat men gekleed in battlc-dress 
en platte pet, voorzien van een rode pet-overtrek en om de 
linkerbovenarm een armband met de letters M.P. 
Indien er nog enige twijfel omtrent de kleding mocht zijn, dan 
moge ik hierbij opmerken, dat als dienstkleding wordt gedragen: 
battle-dress. terwijl het blauwe uniform bestemd is als uitgaans- 
uniform. 
Tenslotte wil ik nog wel opmerken, dat ,.Dc Waarheid" blijk- 
baar niet het verschil weet tussen Marechaussee en Kon. Mare- 
chaussee, 
Marechaussee werd het tijdens de bezetting, doch na de bevrij- 
ding is het weer Kon, Marechaussee geworden. Op* het prae- 
dicaat ..Koninklijke" hebben we recht, tenzij ,,De Waarheid" 
dezelfde ideeën is toegedaan als de ..Mof". 

Hoogachtend. J. J. SUYKER. 
COMMENTAAR. 
De schrijver heeft gelijk. De uiterlijke verschijningsvorm van de 
M.P. wekte bij ons de gedachte, dat het een zelfstandig corps 
was. Wij nemen gaarne nota van deee terechtwijzing. 

REDACTIE 
* 

Geachte Redacteur, 
TQ lijkens een bericht in de ..Nieuwe Haagsche Courant" van 

23 December 1947, is de eigenaar van café-restaurant .,De 
Gcrstekorrel" te Amsterdam, J. M. Coffeng, door het Amster- 
damse B.G. wegens verraad (van illegale werkers) veroordeeld 

tot één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie Jaar en 
betaling van ƒ 1800.—' aan de Stichting 1940/1945. 
Over deze, mijns inziens, lichtvaardige straf wil ik niet schrij- 
ven. Aan dergelijke ,, vonnissen" zijn we zo zachtjesaan ..ge- 
wend" geraakt en over hetgeen ter zitting ter sprake is geko- 
men wil ik het -ook niet hebben, want daar was"' ik niet bij aan- 
wezig. maar. die bijkomende .istraf" (of heet dit tegenwoordig1^ 
..maatregel"), namelijk de betaling van ƒ 1800.— aan de 
Stichting 1940/1945, dat zit me toch werkelijk wel wat hoog en 
de volgende vragen drongen zich aan mij op. 
1c. Moet de Stichting een dergelijk bedrag uit handen van een 

verrader aanvaarden? 
2e. Moeten de maatschappelijke en stoffelijke noden van ver- 

zetshelden of van hun nabestaanden worden gelenigd met 
geld, waar mogelijk het bloed aan kleeft van eigen man- 
nen of zonen? 

Artikel 11 van de Statuten der Stichting 1940/1945 spreekt er 
Van. dat de geldmiddelen der Stichting ondermeer worden ver- 
kregen door: ,.Giften, legaten, erfstellingen en andere bevoor- 
delingen." 
Over het aanvaarden van ,,dwangsommen" door de Rechterlijke 
Macht opgelegd, wordt gelukkig niet in dit of enig ander ar- 
tikel gesproken. 
Ik meen dat er slechts twee antwoorden zijn op de vragen die 
bij mij zijn gerezen, namelijk: 
1c. Het doel van de Stichting 1940/1945 is te hoog om gelden 

te aanvaarden van verraders, ook al wordt dergelijk geld 
een dwangsom of anderzins genoemd. 

2e. Er zijn voldoende Nederlanders die hun zedelijke en morele 
plicht jegens de vcrzetsslachtoffers kennen en die toch niet 
graag zouden zien dat verraders, zij het dan onder dwang, 
gelden beschikbaar stellen aan de Stichting 1940/1945. 

Mocht men er echter anders over denken, dan meen ik, dat de 
tijd rijp is om met een collectebus langs de interneringskampen ^ 
te gaan om onder de gedetineerden een inzameling te houden 
ten bate van de Stichting 1940/1945. 
Graag zou ik willen;: vernemen (en velen met mij), of het be- 
stuur van de Stichting 1940/1945 dit geld heeft aanvaard. 
Ik hoop echter dat het bestuur van de Stichting het Hof van 
het Amsterdamse B.G. heeft te kennen gegeven, dat zij in de 
toekomst verschoond wenst te blijven van dergelijke ..giften". 
Hoewel het spreekwoord zegt: ,,Gcld stinkt niet" meen ik toch, 
dat aan het .geld van Coffeng een ..lüchtjc" zit. 
Indjen echter deze dwangsom als straf, dus als boete moet 
worden beschouwd, dan kan een dergelijk bedrag niet aan de 
Stichting worden toegewezen, want volgens het Wetboek van 
Strafvordering vervallen opgelegde boeten aan de Staat. 

v Hoogachtend, G. SCHOEN. 
COMMENTAAR. 
Zij kunnen de schrijver gerust stellen. '40-'45 heeft in haar 

bestuursvergadering besloten, geen gelden te accepteren van 
politieke delinquenten, indien zij daartoe door de Rechtbank 
gedwongen zijn en de betaling een clement van hun straf is. 
Het bedrag, waartoe de Rechtbank J. M. Coffeng veroordeelde 
om aan '40-'45 te betalen zal dus niet geaccepteerd worden. 
Wij zijn er van overtuigd, dat de lezers zullen begrijpen, dat 
het delicate doel van de Stichtingsarbeid en de stijl, die '40- 
'45 in haar werk tot nu toe aan de dag gelegd heeft, niet toe- 
laten, dat *ii) dergelijke dwangsommen aanneemt. 
Het is natuurlijk iets anders, indien een politieke delinquent^ 
berouw heeft over zijn misdragingen en van dit berouw vrijwil- 
lig blijk wil geven in de vorm van een gift aan '40-'45. 
In dat geval heeft de Stichting niet het recht de gift te dis- 
qualificeren. REDACTIE. 
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FRITS RUDOLF RUYS 

Geboren 23 Dec. 1917 te Rotterdam. 
Gefusilleerd 3 November 1944 te Rotterdam. 

Gedurende de mobilisatie en de oorlogsdagen diende Frits 
zijn vaderland als vaandrig. Voor zijn dapper optreden 
bij de gevechten om Dordrecht werd hem posthuum t 

kruis van verdienste verleend na de bevrijding. Hoeveel gro- 
ter zijn zijn verdiensten niet geweest gedurende de oorlog. 
Een sterke stimulans is hij geweest voor vele mensen, een- 
voudigen en beter gesitueerden. * 
Na de capitulatie begon hij met .een zeer klein aantal inge- 
wijden aan het verzet deel te nemen. Zijn ernstige over- 
tuiging, zijn organisatietalent en zijn diepe kijk op de zaken 
waren een waarborg voor een goede aanpak. Zijn contacten 
liepen door alle delen van het land en via een zeer nauwe 
samenwerking met Belgische verzetsgroepen tot diep in 
Frankrijk toe. Zijn gezondheid was zwak en vele malen 
legde de dokter hem min of meer dwingend een langdurige 
rust op. Spoedig zat "hij echter weer tussen het werk, eer- 
lijk en rusteloos en inderdaad onmisbaar. 
Toen Frits in de oorlog zag, dat de Duitsers het woord 
„menselijkheid" uit hun woordenboek hadden geschrapt, 
begon hij het verzet en wist van geen ophouden. Geen haat, 
noch avontuur of eerzucht dreven hem. Ook was hij niet 
iemand, die alléén maar het belangrijke werk wilde 'doen. 
Hij zag het werk overal in zijn onmiddellijke omgeving, 
klaar liggen en hij pakte het aan, hoe klein en onbelangrijk 
het ook scheen. Ondanks alle drukte en spanning bleef hij 
de kern van het werk zien. Hij kon zo ontzaggelijk dank- 
baar zijn, dat het hem werd gegeven zijn gaven in dienst 
van de mede-mensen te stellen. Hij cijferde zichzelf en zijn 
gezondheid weg. 
Dikwijls was Frits in de gelegenheid zich definitief naar 
Engeland te begeven, maar hij wees dit telkens af, omdat 
hij van mening was, dat zijn bekendheid met het werk in 
Nederland, hem verplichtte hier te blijven. 
Reeds in de winter van 1941 op 1942 maakte hij deel uit 
van de bekende „Geuzenorganisatie" en hij heeft daar met 
grote persoonlijke" risico's voortreffelijk werk verricht. In 
1943 heeft zijn illegale loopbaan een onderbreking gehad 
van 6 maanden dóór een verblijf in het „Oranje Hotel". 
Eenmaal terug pakte hij alle oude draden weer op en 
hervatte zijn vroegere plaats. 
Van geld ophalen, jodenverzorging, LO-werk, piloten- 
werk tot K^-werk strekte zijn arbeidsterrein zich uit. En 
wat meer is, hij is reeds in 1943 begonnen met hei huidige 
stichtingswerk. Zijn zeer zeldzame vrije tijd besteedde hij 
om met kinderen van gefusilleerden te spelen, o{ ze mee te 
nemen naar Diergaarde of uitspanning, om het gemis van een 
vader enigszins op te vangen. Ook de materiële omstan- 
digheden van nabestaanden hadden reeds zijn warme be- 
langstelling en ijver. Het Frits Rudolf Ruysfonds is dan ook 
een voortzetting van zijn eigen werk. 
Een groot zakenman, die Frits in zijn illegale loopbaan ont- 
moette, zei eens; „Geef mij tien van deie kerels en Neder- 
land gaat een goede toekomst tegemoet." 
Frits was opoffering en liefde, maar tevens had hij gezonde, 
opbouwende critiek en „brains". In Mei 1944 trad hij toe 
tot de KP., die door hem zelf gemodelleerd werd tot dat 
wat ze is geworden. Contactavonden, debatingavonden, niets 
liet hij achterwege om de kameraadschap, die in de uren 
des gevaars zo noodzakelijk is, aan te kweken. Steeds hield 
hij ons voor, dat wij ons leven bij dit werk moesten „af- 
schrijven". 
Dat de geest van deze ploeg (De oude 5) nog steeds als 
een voorbeeld wordt genoemd, is zijn verdienste geweest. 
De overval op het Haagse Veer is zijn laatste grote daad 
geweest. Enige dagen later werd hij door verraad gear- 
resteerd en na een dag gefusilleerd. 
Laat het leven, dat hij ons liet zien, een leven van ver- 
troosting en van liefde tot God en de mensen, ons een 
voorbeeld zijn. 

Verkort overgenomen, uit bevrijdings- 
nummer „Vrije Pers", Rotterdam. 

IN MEMORIAM 

MAAR ALS DIE STAD 

WEER IS HERBOUWD. 

Rotterdam. 

Dood, was Uw naam, toen Coerings 
adelaar U tot zijn prooi verkoos. Het 
vuur, dat in de Meidagen van 1940 
Uw huizen verwoestte, brandde een 
diepe en smartelijke wond in de har' 
ten van Uw inwoners. 
Rook en as stegen op_ in een wolk, 
die als een donkere schaduw over 
Uw geschiedenis trok. 
Bij het Witte Huis en aan de Maas- 
brug vielen mannen, op. Coolsingel, 
Kruiskade en Binnenweg stierven 
vrouwen en kinderen. 
Een knokige hand schreef achter 
Warschau: Rotterdgm. 
Het vuur verteerde het geloof. 
De as kleurde de hoop vaal en grauw. 
Het vallend gesteente verpletterde 
de liefde. 
Wie dacht aan herbouwen? 
Wie dacht aan nieuw leven? 
Waar was een toekomst? 

Rotterdam  
Strijd, was Uw naam. toen de lopen 
van het executie-peloton als een 
waanzinnige dreiging boven al Uw 
daden stonden. 
De terreur, die in vijf oorlogsjaren 
Uw mannen deporteerde en ver- 
moordde, Uw vrouwen en kinderen 
uithongerde, sloeg wonden, waarvan 
gij altijd de tekenen zuH blijven dra- 
gen. 
Maar onder de terreur, voor de ge- 
weren van het executie-peloton, tus- 
sen Uw puinhopen, groeide de hoop 
en het geloof en de liefde als kleine 
tere bloemen  
Het geloof in een overwinning van 
het recht. 
De hoop op een dag, die vrede en 
vrijheid zou brengen. 
De liefde voor God, vaderland, vor- 
stenhuis, medemens. 

Rotterdam  
Glorie, is Uw naam, als in Uw ha- 
vens de schepen laden en lossen, als 
over heel Uw stad het bruisende le- 
ven van een wereldhaven spoelt. 
Het verzet, dat uit Uw onsterfelijke 
wil om te leven ontsprong, zal een 
vreugde zijn in de harten van allen. 
Op de plaatsen waar Uw strijders, 
mannen en vrouwen, werden neerge- 
schoten, bij de massagraven, waar 
hun lichamen naamloos rusten, werd 
het nieuwe Rotterdam geboren. 

Maar als die stad weer is herbouwd 
Van staal en glas en steen en hout. 
Die kleine wereld is hersteld. 
Bolwerk van koopwaar, zee en geld. 
Als er gewerkt wordt op de as 
Van wie voor kort hier werkend 

( was ■— 
Dan zullen nog bij nieuwe maan 
Uw schimmen door de straten gaan. 
Links, rechts  

MARINUS VAN DER STOEP (Rok) 

Geboren 27 September 1917 ■— Overleden 6 April 1945. 

Rien werkte bij de firma Jamin en was daar een veel- 
belovende kracht als bedrijfsleider. Zijn strak omlijn- 
de begrippen van recht noodzaakten hem actief op te 

treden tegen de bezettende macht. Rien verzorgde onderdui- 
kers en lenigde uit eigen middelen hun ergste nood. Om 
andere mensen de weg te wijzen en de juiste houding te 
leren vinden, werkte hij mede aan de verspreiding van het 
blad „Ons Volk". Door de- vermeerdering van illegale ac- 
tiviteit kreeg hij steeds mèer contacten en hij maakte de 
wens kenbaar, land en volk te dienen door opname in een 
landelijke KP. De selectie was in die dagen streng en Rien 
was bang misschien niet in aanmerking te komen voor toe- 
treding tot een ploeg. Met enige van zijn contacten werd 
besloten, om zelf een kleine ploeg te beginnen, in samen- 
werking met de bestaande grote ploeg van Paul. Plannen 
werden door de ploeg onderling naar voren gebracht en 
uitgepraat. Z(? werd Schoonhoven gekraakt en tienduizen- 
den onderduikers waren weer geholpen. In een zeer korte 
tijd deed Rien een ervaring op, die hem stempelde tot een 
doorgewinterde KP-er. Om in de beginperiode zoveel mo- 
gelijk ervaring op te doen, verzocht hij namelijk om aan 
iedere grote kraak, die van de LKP in Zuid-Holland uit- 
ging, te mogen deel nemen. 
Bij de grote distributie-overval op het Afrikaanderplein was 
er 'n deelnemer nodig, die de spits moest afbijten. Paul, die 
ook hier de leiding had, verzocht in de bespreking van 't plan 
voor deze taak een vrijwilliger, daar het risico voor, deze 
man zeer groot was. Er heerste een minuut lang doodse 
stilte, waarna Rien vroeg, of hij deze taak op zich mocht 
nemen. Dat het Afrikaanderplein zo'n grandioos succes is 
geworden, is voor 80% te danken aan het heldhaftige op- 
treden van Rien. 
Toen Paul Rotterdam verliet, werd Rien benoemd tot KP 
leider. Met Paul samen bevrijdde hij nog vele gevangenen 
uit het Haagse Veer, waaronder zijn vriend en raadgever 
Bram. Dit was voor hem tevens afscheid van zijn oude 
ploeg, die in zijn geheel hieraan deelnam. De NBS was in 
wording. Zijn organisatorische talenten stelden hem in 
staat, om, naast de functie van Commandant LKP. zijn 
kracht en energie te geven voor de opbouw der NBS. Hij 
werd benoemd tot commandant der NBS in het district Rot- 
terdam. Een werkindeling van zes uur 's ochtends- tot twee 
uur 's nachts, met wekelijks één of twee nachtvergaderingen, 
vergde van zijn lichaam het bovenmenselijke. Zijn ijzeren 
wil om zijn plicht en de op zich genomen taak te volbren- 
gen, deed hem slagen. Begin 1945 vertrok hij naar Bra- 
bant en Engeland. In een stormachtige nacht stak hij in een 
kano het Hollands Diep over. Zijn kano sloeg om. Diezelfde 
nacht startte hij opnieuw. In Brabant bezocht hij de Prins 
en had in het kader van zijn missie diverse besprekingen. 
Hij vertrok per vliegtuig naar Engeland, onderhandelde met 
de Engelse regering en lichtte deze voor over het werk en 
de plannen, welke verricht en uitgedacht waren. 
Er was echter steun voor nodig, machtige hulp en die kon- 
den zij alleen geven. Met veel risico liet hij zich blind drop- 
pen in een heldere maannacht zonder „reception committee". 
Een bravourstukje zonder weerga, waarvoor hij zijn reden 
had. Bepaalde elementen fulmineerden tegen hem en uiterste 
bedachtzaamheid was geraden. Met dezelfde eenvoud toog 
hij wederom aan de arbeid en het was een grote voldoening 
voor hem, dat de gevraagde hulp van de overkant niet uit- 
bleef. Toen er een- stuntprogram in elkaar gezet werd voor 
zijn oude kernploegen met als opzet achtereenvolgens een 
aanval op een belangrijk Gestapokwartier, Haagse Veer en 
de Scjieveningse gevangenis, meende hij zijn jongens niet in 
de steek te mogen laten en kwam het oude „fighter' -bloed 
weer boven. Blij om weer eens met zijn oude getrouwen op 
te trekken, is hij weg gegaan. Het doel werd echter niet be- 
reikt. De aanval mislukte door verraad. Rob (Rien) moest 
achterblijven met een schot in het hoofd, waardoor hij kort 
daarna overleed, zonder dat zijn vrienden de kans kregen, 
hun makker onder het moordende Duitse vuur weg te halen. 
Dit was het einde van een veelbelovende Nederlander, 
waar Rotterdam heel veel aan te danken heeft. Rusteloos 

'streed hij voor Gods gerechtigheid. Hij heeft het eindresul- 
taat nooit meegemaakt: een maand voor de overwinning 
ging hij van ons heen. Een mens, zoals wij maar zelden ont- 
moetten. 

Verkort overgenomen uitTevrijdings- 
nummer „Vrije" Pers", Rotterdam. 

  



De laaisie zestig .... 

Vertrouwende, dat onze lezers gehoor zouden geven 
aan onze oproep, hebben wij reeds in het begin van 
Januari de laatste zestig exemplaren van onze Voor- 
loper: „Den Vijand Wederstaan", aan Frits de 
Zwerver op zijn reis naar Indië meegegeven. 
Ons vertrouwen is niet beschaamd geworden. Integen- 
deel, de gestorte bedragen overtroffen niet alleen onze 
verwachtingen, ze overtroffen zelfs het bedrag, dat 
wij minimaal moesten ontvangen. Onze oproep bracht 
nl. f282.^ op. . 
O.i. zal niemand der gevers er bezwaar tegen maken, 
dat wij het restant van dit bedrag besteden voor 
Indië-abonnementen op ons blad. Enkele gevers de- 
den reeds een suggestie in deze richting. 
Wij willen van deze plaats alle geefsters en gevers 
zeer hartelijk dank zeggen voor hun sympathieke be- 
wijzen van medeleven. 
We hopen binnenkort van Frits de Zwerver te mogen 
horen, welke indruk dit medeleven op onze jongens 
heeft gemaakt. 

fWij 
■ sinn 1 

prij: 
geo 

ij geven hiernaast de juiste oplos- 
sing van onze eerste grote prijsvraag. 
De inzenders kunnen aan de hand hier- 
van nagaan, of hun oplossingen juist 
zijn geweest. 
De medewerkers van oifs blad zullen 
alles in het werk stellen, nu ook zo 
spoedig mogelijk de honderden oplossin- 
gen uit te zoeken. 
Wij hopen dus spoedig de namen van 
de prijswinnaars bekend te maken. Hier- 
voor vragen wij echter nog enig respijt. 
Intussen willen wij er onze hartelijke 
vreugde over uitspreken, dat deze 
prijsvraag zo'n grote belangstelling heeft 
geoogst. 

Mieuwjaars-PrilfSTraag: "1 

En hier is de oplossing: 

1. I n Memoriam 
2. K raak 
3. Z ender 
4. W eteringschans 
5. E xplosie' 
6. R evolver 
7. F ebruaristaking 
8. D ropping 
9. E ngelandvaarders 

10. W oeste Hoeve 
11. E x-illegaliteit 
12. R edactie 
13. E vacueren (Evacuatie) 
14. L iquideren iLiqudatic) 
15. D istributiekantoor 
16. R azzia 
17. O nderduiken 
18. N oordoostpolder 
19. D rente. 

Hét bekende opschrift, dat gevormd wordt door de beginletters 
van deze woorden, luidt dus. 

Ik atwerf de wereld rond. 

FAMILIEBERICHTEN 
Met dank aan God en grote b ijdscbap 
geven wij li kennis van de geboorte onrcr 
dochter 

WILHELMINA ELISABETH 
F. A. van Mechelen 
E. van Mechelen-de Vries 

Groningen. 24 lanuari i94& 
Nwe. Ebbingcstraat 41 
D.V. Maandag 16 Februari a.s. hopen onze 
geliefde Kinderen. Broer en Zmter. Oom en 
Tante 

ST. BRANDSMA 

T. HORNSTRA 
kun 25 - jarige echtvereniging te herdenken. 

De familie* 
Gelegenheid te feliciteren 

*s avonds 7.30 uur in Hotel ..de Kroon" " 
Wolvega. Februari 1948 

Hiermede vervullen wij de droeve plicht 
li kennis te geven van het overlijden 
van 

Mevrouw 
R. van SUSANTE -LITJENS 

(UI. ROOSI 
Het heengaan van Roos, die zich als 
koerierster in de bezettingstijd voo? 
o ze bevrijding met alle opoffering gaf, 
zal in de harten van allen, die haar 
gekend hebben, een smartelijke leegte 
achterlaten. 
Haar gedachtenis zal bij ons in hoge 
ere blijven. 

Haar vrienden uit het verzet 
van het District Haar'lmeer 
en Omgeving. 

27 lanuari 1948 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitifHiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii: 

| AMSTERDAMSCHE 1 

1 CHININEFABRIEK vraagt; 

| a. Jeugdige mannelijke kracht 
| Zelfstandig kunnende corresponderen In de 
E moderne talen. 

| b. Mann. administratieve kracht | 
| leeftijd tot 25 jaar. | 

| c. Facturisten 

| d. Aankomende bedienden 
voor eenvoudige werkzaamheden. 

| e. Jongste bedienden 
| Brieven onder no. 587 aan het bureau van dit b'ad. 5 
iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHlii|iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)iiiiiiiiii(niiiiiiiiiiiiiiiir; 

DRUKKERIJ H. J KOERSEN & ZN. 

SINGEL 281. 
AMSTERDAM-G. ' 

'TELEFOON 32239. 

* - 

PERIODIEKEN EK 

HANDELSDRUKWERK 

ANNE DE VRIES De levensroman van Johannes Post 
De figuur- van deze strijder voor recht en vrijheid zal in de 
geschiedenis blijven leven als een voorbeeld van heldenmoed 
en als een symbool van al die stille en onbekende werkers, 
die met elkaar hun vaderland gediend hebben. 
Wie was hij eigenlijk ? Waar kwam hij vandcan ? Hoe was zijn 
jeugd ? Hoe leefde hij voor de oorloq ? Hoe wist hij jarenlang 
aan de greep van de Gestapo te ontkomen ? 
Deze levensroman beantwoordt al deze vragen ? 

Omvang Het Is zeer Interessant, boeiend en teaelljk 'historisch gedocu- 
j menteerd. Het boek zal binnen enkele maanden verschijnen. 32o bladz. Wij raden U aan, reeds nu Uw bestelling hiervoor op te geven bij: 

Hv W. Blok, Boekhandel, Boergoensestr. 120, R'dam, Tel. 70629 

Gcb. 
f 5.90 

Firma, waarvan de eigenaar in de oorlog is 
gefusilleerd, vraagt voor de opbouw van haar 
kleine machinefabriek in ZW. Drenthe terstond 

1 Zelfstandig monteur 
bekend met alle iep. en revisie van alle syst. 
dieselmotoren, zowel scheeps-stat,, als automob. 

1 Draaier-Bankwerker 
(ook zelfst, kunn. werken) 

Ultv. soll. o.a. met opgave vorige werkkrlng(en), getuig- 
schriften) enz., a. h. bureau van dit blad onder no. 586 

Wie tijd oi geld aan de 
Stichting besteedt, 

Voorkomt veel zorg en 
heelt veel leed. 

STICHTING 1940-1945 

* 
Giro 194045 

Bankiers: HOPE 4 Co., Adam 

Ingevolge paptertoewljzlng B.P.P. 
no. 3I4ó, verschijnt deze uitgave, 
wekelijks en is de omvang van 
dit nummer 8 pagina's, pagina- 
iormaat 29 x 40. 

Een ziek mi itair, die thu s ver- 
pleegd wórdt, zoekt corrésponden- 
tie met oud-koerierster. Adres ; H. 
Prins, Achterdiep 15, Nw. Weer- 
dinge (Dr.). 

Geref. Jongeman, leeftijd 19 jaar, 
zoon van oorlögsweduwe, zag zich 
gaarne zo spoedig mogelijk ge- 
plaatst in een 

Tuindersbedrijf 
omgeving den Haag. Voorh. werk- 
zaam geweest in Landbouwbedrijf. 
L. de Graaf p/a Wed. J. dë Graaf, 
Kollumerpomp 124. 

Oud illegalen in Dtzecht ge- 
zocht, die genegen zijn, om aan 
een oud collega, jongehuwde, een 
woonruimte af te staan met keuken 
of gebruik daarvan. P. Köpping, 
Billitonkade 29 bis. Utrecht. 

Een lange treinreis ? 

Geen bezwaar! 

•' 

Wij zorgen 

voor ti einlectuur I 
• 

Koopt „DE ZWERVER" 

in Stationskiosken! 

Voor elk transport 

hoe vreemd ol raar, 

A. LUIK staat altijd 

voor U klaar 

* 

iuik's transportondDrneming 

Zaandijk Tel. S1994 

Lichtdrukken 

Fotocopieën 

Copieerwerk 

VAN DER 
ZANDEN 

Ginnekenweg 
133 

BREDA 

fel. 8902-7769 

Geel „De Zwerver' aan een van Uw kennissen ter Inzage 
en laat hem(haar) onderstaande bon Ingevuld zenden aan 
de administratie van „De Zwerver", Pr, Hendrikkade 152. 
Amsterdam. Degenen, die een proefnummer ontvingen 
kunnen deze bon voor zichzelf benutten. 

Naam.. 

Adres.. 

Plaats : ' Provincie 

Ingang abonnement   

Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / of bij aan- 
bieding van een postkwitantle betaald. 

Gironummer 109586 Ln.v. LO-LKP-Stichtlng 

Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

é : 

I 

MET ENKELE WEKEN VERSCHIJNT: 

De levensroman van Johannes Post 
door ANNE DE VRIES geb. f 5.90 

De biografische roman van Johannes Post - de 
leider en organisator van de LKP. - een der 
grootste figuren uit het verzet tijdens de Duitse 
bezetting. 
Indien U zich in het bezit wilt stellen van dit in- 
teressante, boeiende en tegelijk historische, gedo- 
cumenteerde boek, maakt U dan gebruik van 
deze bestelbon. 

i RxkefAlhnn (Verzenden in open envelop pesteipozt met 2 cent port.) 

Ondergetekende, 

Naam: —  

wenst te ontvangen   ex. Anne de Vries: 
DE LEVENSROMAN VAN JOHANNES POST 
geb. f 5.90. 

Handtekening: 

N.V. Boekhandel Jan Haverman JET HUIS MET DE VULPEN" 
Ferd. Bolstraat 6S Am- tetdam Zuid Tel. 22498 

N 
3 

J. _____ 
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GEMEENSCHAP OUD-ILLEGALE WERKERS NEDERLAND 

13 Februari 1948 

mmr 

LANDELIJKE ORG. VOOR HULP AAN ONDERDPIKERS * LANDELIJKE KNOKPLOEGEN 

Losse nttmmeiB 20 cem 

ILLEGALITEIT en PERS 

D* e Illegale pers heeft er ontegenzeggelijk 
veel toe bijgedragen om de zedelijke kracht 
van ons volk te voeden en ongebroken te 

bewaren. Zonder ondergronds verzet had de 
Nazi-wereld de wurgende onderdrukking kunnen 
doorvoeren tot geestelijke verlamming van ons 
volk. De beschaafde wereld had dan de doods- 
klokken horen luiden over Nederland en alle 
bevriende mogendheden rouwden dan nu nog 
om onze uitvaart, d.w.z. om onze inlijving bij 
Duitsland. Zonder ondergronds verzet en onder- 
gedoken pers hadden wij nimmer de bevrijding 
in afwachting van de Vrede gevierd, maar waren 
wij verslagen door terreur, mensenjacht, depor- 
tatie en concentratiekamp. De ongeadministreer- 
de ondergronders hebben met de inzet van ge- 
heel hun persoonlijkheid en karakter alle gevaren 
en zelfs de dood getrotseerd. 

/n tegenstelling met de tot slavin gedegradeer- 
de pers, hielden de witte journalisten hun eer 

hoog en dienden op het papieren slagveld hun 
„koningin" op een tot dan toe ongekende wijze 
door voorlichting te geven en aan te sporen tot 
standvastigheid. Zo handhaafden zij een tradi- 
tie, die niet zal nalaten een bekroning te zijn 
van het verleden en een vernieuwing voor de toe- 
komst. Althans, dat dachten velen onder ons! 
Noodzakelijkerwijze was haar taak meer negatief 
dan positief. Het was volledig gericht op de af- 
braak van de nieuwe orde. Dit kon en mocht 
niet anders zijn om vijand of handlanger geen 
materiaal in handen te laten, dat hij kon uit- 
buiten tot eigen voordeel en tot dat van „de 
bloem der natie". Zij nam een offensieve houding 
aan en hield de vijand onder een vuur van pers- 
granaten waar de bruine propaganda machteloos 
tegenover stond. 
Wat wij nu als rhetorica bestempelen, bezat toch 
onschatbare waarde als uiting van nationaal 
bewustzijn, hetzelfde bewustzijn dat eertijds uit 
de geuzenliederen sprak. Zij mitrailleerde de in 
het germaanse vaarwater duikende persmuskie- 
ten, die nu weer op allerlei slinkse wegen, ter 
ere van de persvrijheid, met hun inktsprieten 
de publieke opinie bestrijken. Zij paravaande 
bovendien de perszee af om ons te waarschuwen 
tegen de dreigende gevaren en de karavaan van 
ge- en verboden, met de daarbij behorende straf- 
fen. 
Tegenwoordig laat men het liever bij de bepa- 
lingen van straffen. Men liet, om met Jan Cam- 
pert te spreken, „De. rattenvanger van Berlijn 
zijn melodie pijpen" en vernam uit de verte reeds 
zijn treurmars, de schrille geluiden, die slechts 
e,en waanzinnige bij zijn ondergang kon blazen; 
een ondergang, die wij onder onze ogen zagen 
voltrekken. 
Met Boissot en andere ondergrondse schrijvers 
weigeren wij om de afgesloten historische perio- 
de bedorven te noemen tot in haar laatste 
vezelen, omdat alle illegale werkers, als telgen 
van dit verleden, en vele goede vaderlanders 
met hen, het tegenovergestelde bewezen. Verge- 
ten wij niet al te gauw de naamloze broeders en 
zusters, die hun leven geofferd hebben op het 
altaar van het vaderland of die er eerlijk toe 
bereid waren? Wij verlangen niet naar de ge- 
zapige lent« 1940, toen zovelen leden aan de 
schimmel der middelmatigheid onder de leiding 
van aan aderverkalking lijdende grootheden. 

Na de bevrijding maakte de pers een moeilijke 
periode door. De Nazi-amokmakerij had veel 

ontwricht op het rotatieveld: het afleggen van 
het onderduikerspak stelde psychologische eisen: 
omschakeling tot een normale publiciteit met een 
bezonnenheid, evenwicht en verantwoordelijkheid, 
onder leiding van een wettige regering, en dat 
op een moment, dat er een schreeuwende be- 
hoefte bestond aan deskundige voorlichting. De 
papierschaarste, de algemene ontevredenheid 
onder het beleid van het Militair Gezag met haar 
vele ondeskundige en onverantwoorde maatrege- 
len, leidde tot grote strijdbaarheid en critiek, 
vooral bij hen, die de knepen van het métier niet 
kenden en als echte degenkruisers het vormen 
van een objectieve mening bemoeilijkten. De 

r~ 

De Ondergrondse Krani 

❖ 

Uit walmend zwart en borrelend lood 
Wordt de ondergrondse krant geboren. 
Zo goten eens dei Geuzen 't schroot 
Dat Alva's schepen kwam doorboren. 

Door onbekende hand geschreven 
Door onbekende hand verspreid 
Komt zij bekennen, dat het leven 
Geen vrijheid kent, dan door de strijd. 

Uit 't zwarte slijk waarin wij beten. 
Uit 't lood van onze trage tred 
Toen 't volk zijn vonnis kwam te weten 
Van in een kooi te zijn gezet; —• 

Uit 't zwart van de Sint Laurenstoren 
Die doodszwaar boven puinen staat —• 
Werd d'ondergrondse krant geboren 
Op bladen, wit en hel van haat. 

Uit 't nachtzwart der vernederingen 
En 't loodzwaar slapen na de slag. 
Uit 't zwijgen na 't verboden zingen 
Uit 't leed om de gestreken vlag — 

Uit woede om 't gestolen koren 
Uit pijn om het gestompt gelaat —■ 
W,erd d'ondergrondse krant geboren 
Op bladen, wit en hel van haat. 

Uit 't zwart van twintigduizend graven 
Uit 't lood van 't moordend beulsgeweer 
Uit 't donker zuchten van de slaven 
Uit 't zwaar verlangen naar weleer — 

Uit het geloof aan 't morgengloren 
Uit strijd om een herboren staat — 
Werd d'ondergrondse krant geboren 
Op bladen, wit en hel van haat. 

C. A. DEN DOOLAARD. 
(Uit: De Partisanen.) 

hemel^bewarc ons echter voor degenkruisers en 
journalistieke tandakkers, die slechts vrucht- 
baar kunnen werken in een sfeer van wantrou- 
wen en onrust. 
M. Poelhekke getuigt in zijn boek „Modernen", 
schrijvende over J. Jörgensen: „en al duidelijker 
wordt het hem, dat er achter die maskers Van 
de mensen, waarmede hij zolang heeft omgegaan, 
en die heten de kunst te dienen, het volk te die- 
nen, de maatschappij en de waarheid te dienen, 
andere trekken zijn te vinden, de echten, die 
geheel anders zouden getuigen zo zij in hare 
naaktheid vertoond werden. 
De menigte geleid, misleid door gewetenloze 
schrijvers en journalisten voor wie de hoogste 
wet is: de smaak van het publiek te dienen, dat 
niet de waarheid verlangt, maar het nieuwe; 
dat niet wenst onderricht te worden maar onder- 
houden; dat elke morgen ontwaakt met een leeg- 
heid van ziel, die moet gevuld worden door het 
dagblad, door nieuwe ideeën, nieuwe gezichts- 
punten, nieuwe woorden " 
Dit masker willen wij niet in het leven en niet 
in de pers, die de levensbeschouwing en levens- 
houding van dag tot dag beïnvloeden kan. 
Mensen met lege zielen schrtjven zich-zelf af en 
gaan ten onder. „Zij gehoorzamen", zoals Poel- 
hekke verder zegt, „aan de eerste de beste dag- 
bladschrijver, die met hen doet wat hij wil, die 
hen leidt, waarheen hij verkiest, die hun dage- 
lijks hun gedachten voorschrijft en hun gesprek- 
ken regelt " 

rjn dit is nu, wat wij na oorlog en bevrijding in 
Eh een groot deel van de wereldpers en in een 
klein deel van de nationale pers moeten be- 
treuren en afwijzen. Men pleegt een brutale 
journalistiek op dictatoriale basis als weleer in 
Nazi-Duitsland, waar één man dacht voor allen, 
waar één sprak voor allen en waar één man 
schreef voor allen!!!! Zij bedrijft een journalis- 
tiek, die een van de grootste weldoeners van de 
mensheid, reeds jaren geleden, deed uitroepen: 
„Geef de woorden hun zin terug." 
Dank zij herwonnen rechten en vrijheden in de 
meeste Europese landen zijn er bladen, die hun 
kolommen schromelijk misbruiken en opzettelijk 
vullen met leugen en laster, verdraaiing van de 
feiten en vervalsing van de intenties. Zij beroe- 
pen zich op de democratie, de persvrijheid en op 
hun verdiensten tijdens het verzet, maar in feite 
spotten zij met alles en spelen hun sinister poli- 
tiek spel. De geschiedenis van de illegale pers 
is vrijwel voor alle Europese landen hetzelfde, 
maar het misbruik, dat door ex-illegale en andere 
bladen van de persvrijheid gemaakt wordt is een 
rood brandende verschrikking, die niet duidelijk 
genoeg gebrandmerkt en gesignaleerd kan wor- 
den. 
In vergelijking met Italië en Frankrijk staan wij 
er niet zo ongunstig voor en de Nederlandse 
pers achterhaalt de waarheid wel al is de leugen 
nog zo snel. 
Het wil mij voorkomen, dat „De Zwerver" in de 
toekomst steeds een krachtig geluid moet laten 
horen bij het misbruik maken van de persvrij- 
heid. Per slot van rekening heeft Nederland geen 
illegaliteit gekend om de vier vrijheden te laten 
misbruiken door lieden, die deze viervoudige 
vrijheden vertrappen. 

„JAN PATRIOT". 



BOLSJEWISTISCHE PLANOLOGIE 
(SLOT) 

Wat het wezensvreemde commu- 
nisme, Duitse import, van de Rus- 
sische mens gemaakt heeft. 
 y 

Valse gerustheid in de westerse landen. 

Een methode om zich van een lastig probleem te 
ontdoen is, te doen' alsof het niet bestaat. 
Velen weten met de bolsjewistische dreiging geen 

raad en spreken zich dan maar moed in met te ver- 
kondigen, dat het bolsjewisme hier in de westerse 
landen immers toch geen schijn van kans heeft. 
De overgrote massa is hier immers anti-bolsjewis- 
tisch en het levensniveau en de culturele beschaving 
staan zo hoog, dat van een ernstige bedreiging door 
het bolsjewisme geen sprake kan zijn. Dit is een ge- 
vaarlijke drogreden, zó gevaarlijk, dat men ze niet 
stellig genoeg bestrijden kan. 
Wij zouden, die zo spreken, willen vragen, eens 
ernstig onderstaand citaat uit de Encycliek „Divini 
Redemptoris" van Paus Puis XI, handelende over het 
goddeloze communisme te willen lezen. 
Aan het slot van deze Encycliek zegt de Paus: 

„Welaan dan, Eerbiedwaardige Broeders, doet 
met alle kracht Uw best, dat de gelovigen zich 
niet laten misleiden. Daar het communisme een 
intrinsiek kwaad is, mag het in niets gesteund 
worden, door wie dan ook, als hij thans de 
christelijke en menselijke beschaving tegen de 
ondergang wil redden. Indien echter sommigen, 
door dwaling misleid, meegewerkt hebben aan 
de vestiging van het communisme in hun land, 
dan zullen zij zelf het eerst voor hun dwalingen 
boeten: en hoe ouder en luisterrijker de in oor- 
sprong toch christelijke beschaving is van een 
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DE D.ILW. EN DE KNOET. 

Dc Dienst Uitvoering Werken wordt de laatste tijd 
vereerd met de bizondcre belangstelling van ,,De Waar- 
beid". Dat wil zeggen, de arbeiders, die er werken, 
zijn het doelwit. Zij hebben het slecht. Dat zal wel. 
Jan Haken is er geweest en heeft ze dc woorden in 
dc mond gelegd. Loon slecht, kleding slecht, behuizing 
slecht, kortom alles slecht. 
Belangstelling van Kamerleden voor de toestand in ons 
land is een eerste vereiste, maar het fatsoen van die 
belangstelling is bij de communisten altijd twijfelachtig. 
Het gaat hen waarlijk niet om het heil van de D.U.W.- 
arbeiders. Het gaat hen om de verkiezingen, het gaat 
hen in diepere zin erom, de macht in Nederland in 
handen te krijgen. En zolang ze die niet hebben, is 
de ellende van de arbeiders hun een welkome voedings- 
bodem. 
Indien er aan de D.U.W, veel ontbreekt, zoveel te 
beter. Dat het zo blijvc. want dat levert stemmen op 
en kan tevens als propagandamiddel dienen. Er zit 
een luchtje aan die belangstelling. 
Maar als zij dan eenmaal de macht in handen hebben, 
dan zal het dus Sinterklaas voor de D.U.W.-arbeiders 
worden. Dan worden we allemaal gelijk, gelukkig, vrij 
en welvarend. Zeker, zeker, althans op een paar na. 
Die kopen in speciale winkels, die baden in een weelde, 
waaraan de kapitalisten niet tippen, die hebben een 
'macht, waarvan Napoleon niet durfde dromen. 
Maar de rest komt dan toch in luilekkerland. Daar 
regeert Sinterklaas, met dc 'knoet. Daar zijn ze allemaal 
gelijk, communist of . niet. althans voor de geheime 
staatspolitie. Daar is iedereen gelukkig, behoudens een 
beetje angst voor de geheime politie en voor kennissen 
en vrienden, die in 20 jaar communistische cultuur ge- 
leerd hebben je aan te brengen en van sabotage te 
beschuldigen om daarmee zichzelf veilig te stellen. 
Iedereen is daar gelijk, want iedereen is er in principe 
verdachte en niemand, ook de hoogste niet, kan zijn 
recht laten gelden, als dc partij hem verdenkt. Verder 
is ieder ook vrij om te wonen en te werken, waar de 
partij voorschrijft, dat men is, vrij n.I. om de voedscl- 
kaart kwijt te raken, als men rebelleert, vrij om, indien 
men belangrijk genoeg is. alsdan gast te worden in een 
concentratiekamp. Vrij ook, om te stemmen op dc lijst 
van dc partij, 't Zij toegegeven: wie van die vrijheid 
geen gebruik maakt, krijgt het moeilijk. 
Helemaal gelijk is de ,,rest" toch ook weer niet. De 
grootste helft leeft, n.1. in een angstpsychose over de 
vraag, wanneer het dc beurt is om tot dc kleinste helft 
te gaan behoren. De kleinste helft, ongeveer 10 mil- 
lioen, heeft daaromtrent zekerheid en wordt alleen be- 
"heerst door de vraag, hoe lang men het kan volhouden 
in een aardse hel: het concentratiekamp. 
Arbeiders van de D.U.W., indien gij het zo slecht 
hebt, als de communisten het voorstellen, dan zal ons 
volk. dan zal onze regering daarin niet mogen be- 
rusten. Het is wel zeker, dat er in ons verarmde land 
bij sommigen nog een overdaad .is, die onrechtmatig is 
in het licht van de armoede van anderen. 
Maar dit te verhelpen mag niet tot elke prijs geschie- 
den. niet voor de prijs van de vrijheid, die de commu- 
nisten U en iedere Nederlander willen rpven. Als het 
gaat om de keus tussen dc D.U.W. en de knoet, mag 
niemand aarzelen. Want Rusland heeft de bewijzen ge- 
leverd, dat dc knoet geen gelijkheid brengt, geen wel- 
vaart voor dc massa en dat hij het beste rooft; de vrij- 
heid. 

staat, waar het communisme -weet binnen te drin- 
gen, met des te groter vernieling zal de woede 
der atheïsten daar losbarsten." 

Het kleine getal met dB N.K.V.D. 

Velen vergeten, dat de ellende van een communisti- 
sche overheersing niet veroorzaakt wordt door de 
massa van het volk, maar door een verhoudingsge- 
wijze uiterst klein getal van gangmakers. In Sovjet- 
Rusland is ook niet de massa van het volk com- 
munistisch naar de geest, maar wordt het geregeerd 
door een betrekkelijk zeer klein getal van bolsjewis- 
tische kopstukken. Hun regiment is dictaforisch en 
totulair, hun macht is de geheime staatspolitie, de 
wreedaardige hardheid, de terreur. Alle dictatoren ter 
wereld, of zij nu Stalin, Hitier, Tito of Dimitroff 
heten, houden zich en hun stelsels uitsluitend door 
hun N.K.V.D. (de vroegere G.P.U.) in stand. 
Sovjet-Rusland zelf geeft wel het meest doorslaande 
bewijs van de treurige mogelijkheid hoe aan een volk 
gedachten en stelsels kunnen worden opgedrongen, 
die dit volk volkomen wezensvreemd zijn. 

Wat heeft 30 jaar bolsjewisme van 
de Russische mens gemaakt. 

De Lithause publicist, over wiens in December 1944 
verschenen beschouwingen over het bolsjewisme wij 
in vorige artikelen schreven, verhaalt in een zijner 
werken over de ontdaanheid, waarmede dc Lithauers 
bi] dc Sovjet Russische opmars in hun land in 1939, 
de Russische mens terugzagen sinds de scheiding van 
1917'. Het was dezelfde ontdaanheid, die ook de oud- 
soldaten uit Centraal Europa, die in de eerste we- 
reldoorlog tegen de Russen hadden gevochten be- 
ving, toen zij na 30 jaren met deze nieuwe Russische 
sovjetmens in contact kwamen. Aan de fronten en 
in krijgsgevangenschap hadden zij de Rus leren ken- 
nen als een diep godsdienstig .mens, kinderlijk van 
aanleg, met alle vezelen van het hart hangend aan 
de familie, aan vrouw en kinderen, goedmoedig naar 
het naïeve. Dertig jaren van bolsjewistische over- 
heersing. van bolsjewistische opvoeding en levens- 
practijk, hebben hen misvormd tot het massawezen, 
dat ze nu zijn geworden. Godsdienstig volkomen on- 
wetend, grof inplaats van grootmoedig, naar geweld- 
dadigheid hellend inplaats van goedmoedig, maar bo- 
venal in moraal en in levensniveau zoveel terugge- 
zonken. Maar soms, wanneer zo'n Russische soldaat 
zich alleen wetend, eens kon laten gaan, dan bor- 
relde uit het diepste van die Russische ziel toch weer 
van ouds bekende gedachten en verlangens op, dan 
gloorde weer iets van een primitief godsdienstig be- 
sef door en sprak het heimwee naar huis, naar kin- 
deren en heimat. Zodat bij kenners van de Russische 
psyche dan ook de overtuiging leeft, dat de Russi- 
sche mens op zich, niet dat schrikwekkend wezen is 
als de Sovjet-Russische massamens, wanneer hij in 
bolsjewistische eenvormigheid en molecul in duizend- 
koppige regimenten, in vreemde landen binnenmar- 
cheert. 

Communisme Duitse import. 

Dat Russische volk is door een kleine maar uitge- 
lezen schare volksmenners en agitoren een filisbfie 
opgedrongen, die niet Russisch, maar burgerlijk en 
westers, materialistisch en kapitalistisch, in ontstaan 
en ideeën is, kortom Duits en in 't geheel niet Rus- 
sisch. Gelijk Fulton J. Scheen het zo duidelijk tekent 
in een van zijn hand in „Katholiek Digest overge- 
nomen en bewerkte beschouwing: Het Russische volk 
is nooit atheïstisch, godloos geweest. Het materialis- 
tisch atheïsme is Duits import en kan op de lange 
duur niet passen bij de Russische ziel. 
Marx beweerde, dat dat land het snelste communist 
zou wezen, dat het hoogst geïndustrialiseerd was, 
omdat daar het conflict tussen kapitaal en arbeid 
het meest intens zou zijn. Maar juist Rusland was 
het minst geïndustrialiseerd. Intuïtief als het ware, 
kent de Russische mens de Godmens. En juist hem 
heeft men de idee van de mens-god willen opdrin- 
gen. En weer wijzen we er op, dat juist aan het Rus- 
sische volk, dat nog zoveel minder wist van aberra- 
ties van de westerse beschaving, dat product van 
westerse, merendeels Duitse denkers, die communis- 
tische leer is opgedrongen, en dat het van dat volk 
de huidige misvorming heeft gemaakt. 
Dit moet hen, die zo zelfingenomen met hun westerse 
cultuur en hun westerse hoge levensstandaard zijnf 
ernstig te denken geven. Bouwen zij daarop hun ge- 
rustheid, dan zullen zij blijken op zand gebouwd te 
hebben. 

de utmeid 

wnd 

Dit jaar is het honderdvijftig jaar geleden, dat ons land 
de grondwet Thorbecke kreeg, die nog steeds de grond- 
slag van ons staatsbestel vormt. Op 14 Januari 1798 — 
dus honderdvijftig jaar geleden — werd de grote staats- 
man te Zwolle geboren. 

(Fr. Dagblad). 
Een mens is nooit te oud om te leren. Daarom 
vonden we het prettig te vernemen, dat onze 
grondwet en Thorbecke beiden 150 jaar .geleden 
het levenslicht zagen. Een mens is dus blijkbaar 
ook nooit te jong om een grondwet te kunnen 
ontwerpen. En nu willen ze de hele Staten-Gene- 
raal ontbinden, omdat die grondwet van de zuige- 
ling Thorbecke een pietsje gewijzigd moet worden. 
Honderdvijftig eerbiedwaardige Senatoren worden 
huistoe gezonden, omdat de baby Thorbecke des- 
tijds een dergelijke bepaling in de grondwet vast- 
legde. 

Voor een goed verzorgd 
PERIODIEK 

,,Sprekend Papier" - Schagen. - 
(Adv. De Vrije Alkmaarder). 

't Spijt ons, maar wc wensen geen relaties voor 
ons weekblad met de firma „Sprekend Papier" uit 
Schagen. Dacht U, dat wij, als redactie ons eigen 
graf gingen graven? Waar moet het heen, als het 
papier zelf gaat spreken. Het zal ons — die al- 
leen over het gedrukte woord beschikken -— op 
de duur overstemmen. 

Een kleine maar belangstellende groep kath. vrouwen-gildc- 
zusteren heeft Woensdagmiddag het oor geleend aan me- 
vrouw S. v. d. Pol-Donker, die in een interessante uit- 
eenzetting over de handweefkunst haaf verscheidene wetens- 
en vooral begerenswaardigheden onder het nauwlettend oog 
heeft gebracht. j, 

(Eindh. Dagblad). 
Gelukkig, dat het maar een kleine schare gilde- 
zusteren was, die Mevr. v. d. Pol het oor geleend 
heeft. Wij voor ons zijn altijd wat huiverig voor 
dat „leentje-buur" spelen. Vooral als het om ons 
oor gaat. Gelukkig werden de dames enigszins 
schadeloos gesteld doordat er veel begerenswaar- 
digs onder het nauwlettend oog werd gebracht. Als 
er nu maar geen gildezusteren daarop „het oog 
hebben laten vallen". Dat lijkt me voor de be- 
oefening der handweefkunst funest. 

Wat moeten we doen? 

Als men ons na deze schildering van de gevaren, die 
ons bedreigen de vraag wil stellen: maar wat moe- 
ten we dan doen om daaraan te ontkomen, dan vra- 
gen wij op onze beurt: Ja, wat? Een oorlog voeren? 
Wie zal de gruwel der verwoesting opnieuw durven 
afroepen? * 
Maar wat dan? 
Hier wordt de wereld geconfronteerd met hare 
machteloosheid, met hare hulpeloosheid. Besluiten wc 
daarom met deze woorden van Fulton J. Scheen: 
Ieder heeft zijn symbool: of de gebalde vuist der 
vijanden van Goede Vrijdag, of de biddende handen 
van Pasen. Kiest ge het laatste dan moet ge de in- 
wendige revolutie bewerken tegen menselijke en 
eigen laagheid en wedergeboren worden in God. Ge- 
vouwen handen slaan niet, maar bidden en laten 
Gods Voorzienigheid waken en werken tot geluk 
van de mens. ^ 

C. H. 

<£le Zime'iWi 
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LICHT- EN 

SCHADUWKANTEN 

van DE HUIDIGE DEMOBILISATIE 

Van onze Indische Correspondeni. 

ZV/ERVER-MEMOIRES 

Frits de Zwerver zit c*p de boot. 
Hij te, zijn naam eer aan doende, weer aan het 
zwerven. 
Op zoek naar nieuwe fronten. En net als alle 
mannen van naam schrijft hij zijn momoires 
Copy-right: De Zwerver. 
Een goed officier zet daar zijn beste krachten 
in, waar die het meest nodig zijn. 
Dat is in dit geval ongetwijfeld bij onze jon- 
gens in Indië. 
Zij hebben hulp nsdig, (harts)versterkingen en 
Frits de Zwerver gaat die brengen. 
Wij kennen hem, hij zal er gaan vechten, neen. 
niet tegen extremisten-, maar wel voor het heil 
onzer militairen.. 
Bij een gevecht behoren gevcchtsrapporten. 
Majoor Slomp zal ze verzorgen en ons blad 
publiceert ze. 
Het eerste* is binnen. 
Nog niet uit Indië, want onze correspondent 
zit nog op de boot. Ergens op de Middellandse 
Zee. 
Terwijl hij bezig was te acclimatiseren schreef 
hij nevenstaande brief. Zogezegd: in het zweet 
zijns aanschijns. 
In een begeleidend schrijven vertelde hij, dat' 
deze eerste brief hem slecht bevalt, niet zo 
is uitgevallen als hij eigenlijk wel zou willen. 
Drukte en zo  
Wij aanvaarden dit en willen voor dit maal 
clement zijn. 
Niet alle landbenen kunnen de weelde van een 
deinende zee verdragen. 
Overigens doet dit excuus de hoop op uitvoe- 
riger epistels, straks uit de tropen, wettigen. 
Wij zijn daar zeer benieuwd naar. 
Wij zijn allen zeer verlangend de toestanden 
in Indië in het algemeen en die onder onze 
jongens in het bijzonder, te gaan beschouwen 
door het oog van één der onzen. 
Wij zijn, eerlijk gezegd, ook wel een beetje 
nieuwsgierig naar het wel en wee van deze 
(lichamelijk) kleine man met zijn grootse taak. 
Welnu, hier is zijn eerste brief: 

AAN BOORD VAN HET 
M.S. THABINTA. 

24 Januari 1948. 
Waarde Zwerverlezers, 
Voordat de postzakken worden gesloten nog even een klein be- 
richtje. Heel veel nieuws heb nog niet te-schrijven, maar toch wil ik 
even een teken van leven geven. Op het ogenblik is daar nog ruim- 
schoots gelegenheid voor. 
Wij varen in de Middellandse Zee. 
Gisteren was het weer nog stormachtig en koud. Vandaag doet de 
temperatuur aan onze Hollandse zomers denken. 
Het leven aan boord heeft een eigen bekoring en een aparte sen- 
satie. Hierover is in „De Zwerver" al dikwijls en uitvoerig ge- 
schreven. Ik wil het daarom achterwege laten. Wel kan ik zeggen, 
dat men de tijd. aan boord doorgebracht, zeker niet als verloren 
behoeft te beschouwen. Integendeel, de ervaring van „een paar 
weken varen" doet velen goed. 
Nog enkele dagen en we zijn in Port Said. Dan ligt een groot ge- 
deelte van onze reis al weer achter de rug. 

Op de boot ziften vele voormalige onderduikers, met wie ik oude 
herinneringen uit de bezettingstijd heb opgehaald. Wat me daarbij 
vooral heeft getroffen, is de dankbaarheid van deze jongens voor 

m alles wat te hunnen behoeve is gedaan door de illegaliteit. Dat 
deed me goed en ik wil het doorgeven aan allen die teleurgesteld 
zijn, omdat ze menen, dat hun werk uiteindelijk niet in het minst 
schijnt te worden gewaardeerd door de onderduiker. Deze mening 
is ten aanzien van de jongens, met wie ik sprak, beslist niet juist. 
Ik geloof zelfs, dat deze mening, in het algemeen uitgesproken, niet 
juist is. Het ligt nu eenmaal niet in de aard van een Nederlander 
met zijn gevoelens te koop te lopen. Een eenvoudig „dank-je wel", 
een stevige handdruk, dat is meestal alles. Maat voor een Neder- 
lander is dat voldoende. Waarom moet je d'r zo gek bij doen. zo- 
als bewoners van Zuidelijker streken dat, plegeri te doen? Aan- 
stellerij, anders' niet. 
Praat maar eens met die kerels, die jullie toentertijd hebt wegge- 
stopt, dan zullen jullie, net als ik. merken, dat ze het toch niet „zo 
maar" hebben aanvaard alsof het de gewoonste zaak ter wereld 

igenlijk, dat je daar- 
e zee moet gaan zit- 
merkt. dat het werk 
t op vele van onze 
•n liefde vermag. 

Binnenkort hoop ik honderden van onze mannen te zien en te spre- 
ken en ik verwacht daar veel van. Mijn vertrouwen in hen is on- 
geschokt. Hun prachtige houding in Indië onder de moeilijkste om- 
standigheden is ver boven iedere twijfel aan de mentaliteit van 
deze mensen verheven. Zij hebben ruggegraaf getoond. Uit alles is 
gebleken, dat ze niet zijn gegaan om er te vechten, maar om Indië 
vrij te maken, werkelijk vrij. 
Voor velen van hen is de taak in Indië straks afgelopen. Dan ke- 
ren ze terug. Ohtvang hen dan in het besef, dat ook zij iets groots 
hebben verricht. Nederland heeft hen nog hard nodig. Ze moeten 
dit weten en ik ga het hun vertellen. 

Jongens in Indië, nog even geduld, verlangt niet te sterk naar huis. 
Misschien mogen jullie nog helpen om orde op zaken te stellen. 
De kroon op jullie verheven taak. Wijk niet voor de moeilijkhe- 
den, die (ik verheel het niet) jullie, eenmaal terug op vaderlaMse 
bodem, tegemoet zullen komen. Laat je er niet door van je stuk 
brengen. Pak ze aan, zoals je dat in Indië hebt gedaan. Volgens 
de vaste beginselen van je geldof, volgens je idealen van recht en 
waarheid. 
Lezers, waf is' het leven toch mooi in dienst van onze Koning. 
Hebben de Zwerver-lezers me iets te zeggen,- schrijft het. Ik zal 
hef zoveel mogelijk doorgeven. 
Verstaat Uw taak en houdt moed. Laten we allemaal onze plicht 
doen. Biddend en strijdend. Niemand uitgezonderd. 
Mede namens tientallen jongens hier op de boot groet ik jullie. 
Een stevige poot van Frits de Zwerver. 

Majoor Ds. F. SLOMP, 
* Legernr. 980305001, 

Veldpost Batavia, 
"3— 

Met opzet spreken we eerst over de lichtzijde. 
Want die is het sterkst bij de huidige .gang van 
zaken van de demobilisatie. Hier menen we 

bewijzen voor te hebben. 

De briefschrijvers aan „De Zwerver", 
In ons nummer van 9 Januari stond een kort artikel 
onder de titel; Is de demobilisatie goed geregeld? Daar- 
in werd gevraagd, onder het enveloppe-opschrift; de- 
mobilisatie. de redactie op de hoogte te houden over 
het verloop van de demobilisatie, zowel over de za- 
ken, die goed, als die minder goed 'gaan. We willen 
hier voor alle duidelijkheid herhalen, dat we ook voor, 
de toekomst de toezending van deze brieven op prijs 
blijven stellen. 
Onze voorlopige indruk uit de brieven is, dat het.be- 
hoorlijk gaat. We verheugen ons hier uiteraard over. 
Het ligt in ons voornemen alle binnenkomende brie- 
ven te beantwoojrden, doch wij willen in deze publica- 
tie reeds op een algemeen punt wijzen, dat blijkbaar 
aanleiding geeft tot misverstand. 
Er is n.1. een verschil in de demobilisatie-regeling voor 
hen, die hun dienstplicht voor Nederland vervulden 
en hen, die dit in de tropen deden. De eerste cate- 
gorie deed onmiddellijk na de bevrijding reeds dienst 
en heeft in ons land voortreffelijk werk- verricht. Deze 
militairen voelen zich bij hun demobilisatie achterge- 
steld bij degenen, die uit Indië terugkeren. Zij zullen 
al wel hebben gehoord, dat ook voor hen een regeling 
is getroffen, voor zover werkelijk hulp nodig is. 
We achten het echter juist, dat aan de belangen van 
de „Indiëvaarders" zeer bijzondere aandacht wordt be- 
steed. Immers, behalve dat zij — door hun afwezig- 
heid —- niet in staat waren zelf hun belangen te be- 
hartigen of b.v. te studeren, moet wel worden bedacht, 
dat (gemiddeld genomen) hun militaire diensten on- 
vergelijkelijk zwaarder zijn geweest. 
Alleen al om deze beide redenen — en er zijn er nog 
veel meer! -— achten we het juist, dat voor hen, die 
uit de tropen terugkeren, een extra goede regeling is 
getroffen. 
Niettemin zal de regering de „Hollandse regeling" zó 
moeten laten uitvoeren, dat ze ook de verplichtingen 
tegenover de in Nederland gebleven OVW-ers na- 
komt. 

Persindrukken uit Huis ter Heide. 
Met de persconferentie op „Huis ter- Heide" heeft het 
leger een goede beurt gemaakt. De pers was goed 
vertegenwoordigd en mocht vragen stellen zoveel zij 
wilde en kreeg een goede indruk van het demobilisa- 
tie-cêntrum: Huis ter Heide. Tevens waren vertegen- 
woordigers van de thuisfronten, de Band Nederland- 
Indië, veldpredikers en aalmoezeniers aanwezig. Het 
is goed, dat geprobeerd wordt de band tussen volk en 
strijdkrachten nauwer aan te halen. 
Het blijkt, dat de regering een ernstige poging doet 
om,de beloften aan de OVW-ers gedaan, na te ko- 
men. In de dagbladen is uitvoerig over de technische 
regeling^-van de demobilisatie geschreven, zoals die 
wordt uitgevoerd in de vier weken verlof, die een 
militair na terugkeer uit Indië krijgt. Wij willen nu 
proberen achter deze technische regeling te kijken en 
zien dan  

schaduwzijden naar voren komen. 
Volgens de voorlopige uit Indië ontvangen gegevens 
schat men dat per Bataljon van pl.m. 600 man er 550 
om de medewerking van de Sociale Dienst van het . 
M.v.O. zullen vragen. Het is ons, evenals verschillen- 
de medewerkers van de Sociale Dienst zelf, een raad- 
sel hoe de huidige zwakke personeelsbezetting deze 
omvangrijke taak behoorlijk zal kunnen uitvoeren. Dit 
werk wordt gemakkelijk een administratieve schijnver- 
toning, een show-instelling en dat mag niet. De mili- 
tairen zullen goed doen zichzelf zoveel mogelijk te 
helpen en hun eigen verantwoordelijkheid scherp te 
zien. De maatschappij is oneindig gedifferentieerd en 
de regelingen van iedere Sociale Dienst zullen te kort 
schieten. Daarom blijven wij met de grootste belang- 
stelling zien naar het werk van de in stilte voort- 
arbeidende Nationale Demobilisatie Raad, die zich 
baseert op de Plaatselijke Demobilisatie-Cpmité's, 
thuisfronten, enz. Nergens beter dan daar kórt men bij 
goede, volhardende en vooruitziende activiteit de maat- 
schappelijke- en gezinsmoeilijkheden behartigen. Ove- 
rigens is deze waardering van het particulier initia- 
tief voor ons geen reden , om de overheidsmaatregelen 
te 'veronachtzamen. Beide hebben we nodig en zijn 
op hun plaats bij de demobilisatie. Laat de Sociale 
Dienst het particulier initiatief niet miskennen en 
omgekeerd evenmin. 
Een andere zaak van belang is er bij het Min. van 
Oorlog op aan te dringen, dat de definitieve pen- 
sioRiregeling spoedig afkomt. 
Voor het moreel van militair- en thuisfront is dit 
van groot belang en wat meer zegt: een rechtvaar- 
dige eis. Ook de regeling betreffende chronische- en 
geesteszieken is nog tè onzeker. Is het juist bij de 
laatsten in het algemeen aan te nemen, dat zij ook 
ziek zouden zijn geworden in het „normale leven ? 
Door deze vooronderstelling schuift de overheid een 

was. Hier op de boot heb ik gemerkt (gek 
voor nou eerst op een boot in de Middellanc 
ten), ik schreef: hier op de boot heb ik g 
van de verzorgers een stempel heeft gedru 
jonge mensen. Zij hebben gezien, waf geloof 

groot deel van haar plicht ten dezen af, want de 
clausule; in en door de dienst is dan niet van kracht. 

In beroepsdienst? 

Het zal velen van onze lezers bekend zijn, dat na de 
oorlog honderden, ja duizenden vrijwilligers zich voor 
de strijdkrachten meldden, mede omdat zij graag in * 
beroepsdienst wilden treden. 
Gedurende de bezetting was in hun hart de over- 
tuiging gegroeid dat hun aanleg en talent in het bij- 
zonder tot bloei zou kunnen komen in de militaire 
dienst voor Koningin en vaderland. Na de bezetting 
hebben zij in Indië jarenlang de tropenhitte, de re- 
publikeinse guerilla en „politieke ontmoediging" als 
mannen weerstaan. Nu keren zij terug naar het moe- 
derland en nog steeds is het Min. van Oorlog niet 
klaar met een regeling voor de opleiding tot beroeps- 
officier of -onderofficier. De geschikte krachten in èn 
uit Indië moeten alsnog een kans krijgen om in be- 
roepsdienst te treden, Daarvoor verdient zelfs het 
Hoofdcursussysteem, zoals dit vroeger in Kampen 
bestond, overweging. Iedere flinke jongeman kreeg 
daar een kans. In ieder geval moet aan de mannen 

uit Indië globaal genomen de voorkeur gegeven 
worden boven de „raelkbekjes" van H.B.S. of Gym- 
nasium. De laatsten gunnen wij ook een goede kans, 
maar eerst moeten de Indiëvaarders aan de beurt 
komen. 
Het verheugende bij deze beschouwing over de licht- 
en schaduwzijden van de Demobilisatie is, dat de 
laatste door een volhardend krachtig beleid gemak- 
kelijk verholpen kunnen worden. De algemene opzei 
is goed. Het zal blijken, dat er incidenteel door- 
lopend ingegrepen moet worden. Laat het daar niet 
aan ontbreken! Vooral ons volk heeft een belangrijke 
morele taak. 
Uit de brieven, die we ontvangen, blijkt op onstel- 
lende wijze, dat bij de doorsnee burger de „eigen 
baet" al te zeer grondslag van bejegening is tegen- 
over gedemobiliseerden. Het vrijwillige offer vooi 
het Nederlandse gemenebest vinde in daad en ge- 
sprek van de burgerij meer erkenning! Het is niel 
„dom" thans schijnbaar wat „achteraan" te komer 
in de maatschappij. Voor het hele leven geldt dat 
vele „laatsten" de „eersten" zullen zijn. 

ANDREE 



DE ST.ANTOINE ZINKT..! 

door 
JAN SNOR 

Driftig hakkepuffend zeult een Duitse sleper 
de loge vrachtboot „St. Antoine" door het 

Amsterdam^Rijnkanaal. Zwaar en dreigend 
hangt de donkere Novembernacht rondom. 
In het ruim van de „'St. Antoine" zuchten en 
steunen driehonderd mannen, slachtoffers van 
een razzia te Rotterdam, 'n Enkele slaapt on- 
rustig, de meesten liggen wakker. 
Hoe kan een mens slapen, als in je hoofd een 
heksenketel van bittere gedachten ronddolt en 
-kolkt? 
Dan plotseling een doffe dreun  
Wild deint de schuit heen en weer  
Angstig-rauwe kreten scheuren de lome, mur- 
melende stilte uiteen  
Donkere gestalten vliegen op en worstelen naar 
de smalle uitgang naar het dek  
Weg, weg uit deze hel  
Geen mof, die hen meer tegenhoudt. 
Tweehonderd en twintig opvarenden weten te 
ontvluchten, de bevrijdende duisternis in. 
„Mijnen, gelegd door de Tommies", consta- 
teren de Duitsers later........ 
Mijnen ? 
De KP Alblasserwaard-Oost wist wel beter. 

* * » 
Wij bieden 11 hierbij het eerste gedeelte van 
een spannend verhaal, waarin wordt verteld, 
hoe vier KP-ers kans zien aan tweehonderd 
en twintig slachtoffers van een razzia de 
vrijheid te hergeven. 

D November 194.4; 
e doorstoot naar het Noorden is aan de 
Bergse Maas in de modder gesmoord. 

De slag om Arnhem, dat heldenepos van de 
20e eeuw, is op een nederlaag uitgelopen. 
Het voedselrantsoen is weer teruggebracht. 
De spoorwegen staken. 
Het platteland wordt overstroomd door uitge- 
hongerde, uitgemergelde stedelingen. 
In de steden en op het land massa-razzia's. 
De mof slaat toe, het Westen bloedt leeg. 
In Rotterdam heeft de brute bezetter weer een 
mensonterende mannenroóf georganiseerd. 
Velen wisten te ontkomen, doken weg in hun 
schuilplaats. Vele anderen konden hun noodlot 
niet ontlopen, werden uit hun huizen gehaald, 
op hopen gedreven, naar de haven geleid, inge- 
scheept voor Duitsland. 
Duitsland, dat sinds September onder één onaf- 
gebroken, langgerekt luchtbombardement siddert. 
Driehonderd van deze ongelukkigen hokken 
samen op wat vuil stro in het ruim van de 
vrachtboot „St.-Antoine", die achter een Duitse 
sleepboot gehaakt is. 
Langzaam drijft Rotterdam, hy^i Rotterdam, 
weg. Ze zien het niet, want ze mogen het ruim 
niet uit. 
Gelukkig maar! 
Het gaat de Noord op, de Merwede. 
Bij Gorcum wordt er geschut. Het Merwede- 
kanaal. Het is alles nog Holland, maar de drei- 
ging Van de Duitse hel ligt in het verschiet. 
Het wurgt hen aan de keel. Ze ballen de vuisten 
in machteloze woede. Wat kunnen zij doen? 
Niets, totaal niets. 
Over de luiken, boven hun hoofd, paradeert een 
mof, één maar. Maar dat is voldoende. Hij is 
bewapend. Zouden ze zich verzetten, één fluit- 
signaal, en uit de roef stormen zijn kameraden, 
om te assisteren. 
Trouwens, wie denkt er aan verzet, in dit vun- 
zige, vuile hol met de bezwangerde lucht. Ze 
zijn murw. Maandenlang heeft de dreiging hun 
op de hielen gezeten. Maandenlang hebben ze ge- 
worsteld met de angst eenmaal opgepikt te 
worden. Eenmaal weggevoerd te worden, zoals 
de koeien- en de kalveren vóór de oorlog Dins- 
dagsmiddags weggeleid werden van de Vee- 
markt. 
Nu is dan eindelijk gekomen, wat ze altijd zo 
ver mogelijk van zich afgeschoven hebben. Waar- 
aan ze niet denkeh wilden, en waaraan ze toch 
telkens weer denken moesten, omdat die angst- 
gedachte zich aan hen opdrong. 
Ze hebben de wilde angst van hun vrouwen en 
moeders getracht te sussen met een: „Mg krij- 
gen ze niet". Ze hebben aan hun eigen bluf- 
woorden geen waarde gehecht, ze zeiden het al- 
leen om van die ellendige huilbuien af te zijn. 
Nu zijn ze zover, zitten ze samengekluisd in dit 
scheepshol. 

Je verzetten? Man, belachelijk. Wat doe je d'r 
aan? Eén keer ben je toch de klos. Houd je dan 
maar kalm, dat is het allerbeste. 
Neen, verzet behoeft de schildwacht boven niet 
te duchten. De troef is er uit. Ze liggen voor 
oud vuil door elkaar geslingerd. Ze doen hun 
behoeften, groot en klein, in een hoekje van het 
ruim. Prosit, smakelijk eten! 
Ja, was er nog maar wat te eten. Maar dat 
hebben de moffen vergeten. 
Af en toe zien zij de schildwacht over een open- 
gelegd luik heen stappen. Hij rookt een sigaret. 
Straks wordt ie afgelost. Komt er zo'n andere 
vetzak een poosje op de luiken stampen, klos... 
klos... En de andere zit lekker te schransen in 
de roef. Die kan het vet van z'n vingers likken, 
die zal zich wel net zo lang volstoppen tot ie 
kokhalst. En zij, zij kunnen kreperen. 
Kreperen, ja, om gek van te worden. Om de 
boel kort en klein te slaan... idiote gedachte... 
wat zou er in dit donkere moordenaarshöl kapot % 

te slaan zijn  niks, niemandal. 
Zou d'r nou helemaal niks te eten en niks te 
roken zijn. Daar in die hoek zit een ventje, dat 
nog "twee boterhammen heeft. Maar die slijm- 
jurk bewaart ze netjes voor zichzelf... neemt 
iedere twee uur een happie... probeert zo op 
krachten te blijven... gelijk heeft ie... 
Hoe zou het nou met moeder de vrouw, zijn? 
Die grient natuurlijk de hele buurt bij elkaar. , 
Net of dat helpen zal. Die ouwe is toch zo 
zenuwachtig. Zou-d-ie ze wel ooit weerzien ? 
D'r zal een zware wijs op gaan, want ze moeten 
naar Duitsland, naar mofrica. 
Naar Duitsland! 
Zouden ze zo ver komen?... 

* * * 
Zaterdagmiddag, 40 November. 

Peter en Arend rijden zo hard ze halen kun- 
nen naar de boerderij, waar de commandant van 
de Knokploeg Alblasserwaard-Oost onderge- 
doken zit. 
Ze hebben wat gezien. Ze snuiven werk. Er moet 
wat gebeuren. Daarom trappen ze nu of hun 
leven er van afhangt. 
Buiten adem komen ze aan. Ze treffen het. 
Ruurd, de K.P.-leider is thuis. Hij zit op zijn 

' gemak op een omgekeerde varkenstrog onder 
de bruine wingerd, druk in gesprek met Jimmy, 
de technicus van de ploeg. 
Arend gooit zijn fiets pardoes in het gras. 
Peter, iets kalmer, zet 'm tegen het stookhok. 
Dan komt het verhaal metéén al: In Meerkerk 
ligt een schuit met 300 gevangenen. De Meer- 
kerkers brengen brood aan, met een paar uur 
zullen ze weer verder varen. 
De mededeling loopt uit op een smekende vraag: 
„Kunnen wij er iets aan doen?" 
Ruurd en Jimmy knip- 
peren eens met hun ogen. 
Ze hebben even tijd no- 
dig, om zich het hele 
geval helder voor de 
geest te halen. 
Kunnen wij er iets aan 
doen? 
Kunnen, altijd. Trouwens 
dat weten Peter en 
Arend net zo goed als 
Ruurd en Jimmy. De jon- 
gens van de ploeg ken- 
nen de inventaris op een 
prik. In de bergplaats 

.... Ga maar een 
beetje Weg slaan jongens, 
beter één man 
de lucht in dan drie / 

liggen nog twee z.g. limpets: magnetische mijnen 
om schepen tot zinken te brengen. 
Ze bedoelen dan ook niet: Kunnen we er wat 
aan doen? maar: Is het goed, dat we er zo'n lim- 
pet tegen plakken? . 
Ruurd, toch al meermalen voor verantwoor- 
delijke beslissingen gesteld, wordt er stil van. 
Er staan mensenlevens op het spel. Gebeurt er 
niets, dan gaan ze naar Duitsland, komen er 
wellicht verschillende om. Gebeurt er wel wat, 
dan komen er misschien ook om. 
Wat te doen? Welke van de twee mogelijkheden 
kiezen? Een limpet er tegen of niet? 
„Doe er niets aan jó", fluistert een stem in zijn 
binnenste, „dan heb je geen verantwoordelijkheid 
te dragen." 
Deze gedachte schudt hij wrevelig van zich af. 
Met een limpet in je bezit kun je er jezelf zo 
gemakkelijk niet afmaken. Als je niets doet, 
draag je net zo goed verantwoordelijkheid, want 
er kon geholpen worden, maar men deed het 
niet. 
„Alle levens, die straks in Duitsland afgesneden 
worden, zullen tegen je getuigen, Ruurd", flitst 
het door zijn brein. 

Hij krijgt er pijn van in zijn buik. 
De jongens kijken hem vol verwachting aan, 
alsof ze zeggen willen: Kom op, Ruurd, anders 
heb je je- woordje zo gauw klaar, wat doen we 
er nu mee?" 
„Ja, wat doen we er nu mee. Jullie hebt mak- 
kelijk oordelen," denkt Ruurd, „jullie dragen 
geen verantwoordelijkheid." 
Zijn hoofd bonst. Wat te doen? Wat te doen? 
Had je nu maar wat langer tijd om te prakki- 
zeren, dan zou de tijd wel raad schaffen. , 
Anders sprong hij in zulke gevallen gauw op de 
fiets en reed naar Gorcum, om bij oudere ver- 
zetsmensen met meer levenservaring zijn licht 
op te steken. Het gezamenlijk genomen besluit 
bracht dan kalmte en doortastendheid. 
Üharvan kan nu geen sprake zijn, want de boot 
kon ieder ogenblik vertrekken en dan zijn de 
kansen verkeken. 
Er moet een besluit genomen worden, nu, op 
dit moment. En hij moet het doen, want hij is 
KP-commandant. 
Peter en Arend staan letterlijk te springen van 
ongeduld. Hebben ze zich daarvoor uitgesloofd, 
zijn ze daarvoor als gekken hierheen komen 
racen, om door weifelen en treuzelen de buit 
nog te laten ontglippen? 
Jimmy, de oudste van het stel, zit stil voor zich 
uit te kijken. Hij zegt nooit veel, hij overweegt 
de kansen. Zijn oordeel weegt zwaar, want hij is 
deskundige. Hij is het blijkbaar nog niet met zich- 
zelf eens, want hij piekert nog steeds. Ruurd 
laat hem begaan, zet hem niet tot een overijld 
advies aan. De spanning hangt loodzwaar tussen 
die vier daar onder de bruine wingerd. 
Ruurd kan het niet langer uithouden, het zijn 
zenuwen, niets anders. Daar heeft hij wel meer 
last van,, als er grote dingen op het spel staan. 
Ja, zijn gezondheid is er in de achterliggende 
jaren niet beter op geworden. Als er niets aan 
de hand is, merk je dat zo niet, maar op zulke 
momenten speelt het hem parten. 
Daar zit hij, zijn bonzende hoofd tussen zijn 
handen, zijn ellebogen op de knieën. Wat kan 
het leven toch moeilijk zijn, vooral als je anderer 
levens in je hand hebt. 
Toch komt er wéér orde en regel in zijn gedach- 
tengang. 
In zijn tweestrijd bidt hij tot God: „O Heere, 
laat me nu niet in de steek. Geeft Gij mij wijs- 
heid om een goed besluit te nemén. Heere, help 
me. Amen". 
Teruglopende naar de jongens vindt hij de norm, 
volgens welke hij handelen zal: Eerst het oordeel 
van Jimmy afwachten en dan je zelf helemaal in- 
leven in de situatie, dat op die boot je vader of 
je broer zouden zitten en Wat je dan doen zou. 
Jimmy heeft zijn berekening gemaakt. „We moe- 

ten het ding op de roef, waarin de moffen zitten, 
plaatsen, een meter onder de waterspiegel, dan 
zal er een gat van één vierkante meter in ge- 
slagen worden; het schip zal van achteren vol- 
lopen en daar op de grond vastraken; de men- 
sen in het ruim zullen ongeveer 20 minuten de 
kans hebben, om er uit te klauteren. 
Ruurd verwerkt deze gegevens in zijn brein. 
Objectief bekeken staat de zaak dus als volgt: 
als zich geen complicaties voordoen als paniek 
en het niet aan wal kunnen komen, behoeft het 
geen levens van Hollanders te kosten. Door de 
paniek, tengevolge van de ontploffing, kunnen 
er slachtoffers komen. Dit risico moet genomen 
worden, want paniek behoeft niet persé te ont- 
staan. En al zou er paniek van komen, dan nog 
is het geen wet van Meden en Perzen, dat er 
doden bij vallen. Hét verlies van levens, door- 
dat de mannen niet aan wal kunnen komen, kan 
zoveel mogelijk beperkt worden. Immers het tijd- 
stip van ontploffing hebben ze door de ontsteek- 
inrichting zelf in de hand, de klap moet dus 
vallen in smal vaarwater. Dat zullen ze straks 
wel uitkienen. Eén ding staat vast: de roef, 
waarin de moffen op een kluitje zitten, zeker 



's nachts, vliegt aan één kant uit elkaar. Dat 
kost doden en verminkten. Wie geen letsel lop- 
loopt, zal een hele toer hebben om het binnen- 
gulpende water te vlug af te zijn: de ontsnap- 
pingskans voor de gevangenen is in één woord 
uniek. 
„Objectief bekeken," piekert Ruurd, „is het 
verantwoord, maar nu het geval eens heel dicht 
bij je zelf brengen. Stel, dat je vader in de 
uiterste hoek van het ruim, zo dicht mogelijk 
bij de roef zou liggen, wat zou je dan doen?" 
Hij leeft zich in de situatie in, krijgt er weer 
buikpijn van. 
„Nou, eerlijk, wat zou je dan doen?" 
„Ik zou het ook in dat geval doen," beslist hij, 
„want de kans om er af te komen is groter dan 
de kans om te verongelukken." 
Zijn besluit is gevormd. 
„En Jimmy, wat denk jij er van?" 
. Doen." zegt Jimmy. 
„Inderdaad, doen," concludeert Ruurd. 

-K * * 

Arend wordt weggestuurd om één van de twee 
limpets te halen. Dat is aan geen dovemans- 

oren gezegd. Als een pijl uit de boog schiet hjj 
weg. 
Intussen wordt het plan de campagne opge- 
maakt. Ruurd kan niet mee, de herkenningskans 
zou te groot zijn, dus zullen Jimmy, Peter en 
Arend het karweitje opknappen. 
„Tussen _twee haakjes," merkt Ruurd op, „wat 
zal die Koos 'm rijen, als-tie van het karweitje 
hoort, die is toch zo graag overal bij. We zullen 
hem plagen, morgen, als-tie terug is." 
De voornaamste vraag is: Na hoeveel tijd zullen 
we de limpet laten ontploffen? 
Om te beginnen, moet het in smal vaarwater 
zijn. Dat zal wel lukken. De schuiten varen van 
Meerkerk naar Amsterdam door het Merwede- 
kanaal, alleen de kruising van de Lek zou fataal 
kunnen worden. 
Maar in de tweede plaats moet het een heel 
eind van Meerkerk zijn, want als de moffen aan 
sabotage zouden denken, ligt het voor de hand, 
dat ze het op dit dorp zouden kunnen verhalen. 
Hoe verder van Meerkerk, hoe beter. 
Afgesproken wordt tenslotte, dat er een appa- 
raat met een ontsteektijd van 5% uur ingestopt 
zal worden. De schuit is dan royaal de sluizen 
bij Vreeswijk gepasseerd. 
Het krijgsplan wordt nog niet opgesteld, dat 
zullen ze van de omstandigheden laten afhangen. 
Arend, die intussen met zijn limpet terugge- 
komen is, weet een mooi plekje van waaruit 
ze de situatie prima kunnen verkennen. 
De limpet wordt in een zak gewikkeld. Jimmy 
steekt de ontsteekinrichting in de buitenzak van 
zijn leren jekker. 
Dan gaan ze op pad. 
„Veel succes, jongens, en sterkte." 
„Ook zo," grapjast Peter, „want wachten valt 
ook niet mee." 
Spoedig zijn ze uit het gezicht verdwenen. 
Ruurd blijft in spanning achter. 

Jimmy, Peter en Arend slaan hun tenten op 
in een woning aan de Gorinchemse Straat 

te Meerkerk. Van de achterkamer uit hebben 
ze een goed uitzicht op het Merwedekanaal. De 
situatie is daar bij Meerkerk als volgt: het 
Merwedekanaal buigt op de hoogte van het dorp 
in Oostelijke richting af, terwijl de z.g. Oude 
Zederik langs Gorinchemse Straat en Zouwe- 
dijk naar de Lekdijk loopt. Midden op de split- 
sing van deze twee kanalen ligt een eilandje. De 
schuit, waar het over liep, lag achter het eiland 
aan de loswal van Meerkerk gemeerd. 
Het was een hele drukte bij het schip, doordat 
de burgerij van Meerkerk de verzamelde levens- 
middelen aan de Rotterdammers in de schuiten 
bracht.- 
„Niet gek, die drukte" bromt Jimmy, „dan val 
je niet zo op." Vóór' ze nu hun krijgsplan opzet- 
ten, moet Peter op informatie uit. Peter is ge- 
knipt voor dit soort karweitjes. Hij is brutaal 
als de beul en heeft een apart zintuig voor 
nieuwtjes, die van belang kunnen zijn. 
Na een kwartiertje, het is ± 4 uur, komt hij 
terug. De moffen liggen er met drie vaartuigen. 
Een Duitse sleepboot, een ijzeren Rijnaak, de 
„St. Antoine", waarop de meeste Rotterdammers 
zitten en dan nog een kleiner houten bootje. 
De „St. Antoine" heeft een aanvaring gehad en 
heeft een flink gat boven de waterlijn. Door- 
varen is niet verantwoord. De Duitsers stellen 
momenteel pogingen in het werk om hun gevan- 
genen over te laden op een andere boot. Er lig- 
gen er hier genoeg bij Meerkerk. Maar de schip- 
pers voelden voor zo'n transport uit de aard 
der zaak niets. Met allerlei smoesjes weten ze 
de heren van zich af te schudden. Vlak voor het 
huis, waar het drietal binnenzit, ligt een boot, 
welks eigenaar door de moffen tenslotte gere- 
quireerd wordt voor het transport. De schipper 
weigert, hij heeft opdracht van een Duitse in- 
stantie — zegt hij — om hier een transport af te 
wachten. 
Dat zullen de Duitsers dan wel eens controleren. 
De schipper komt in de knel, want het klopt niet 
helemaal met die Duitse instantie. Hij geeft 
echter het telefoonnummer op van een instantie 
in Utrecht. De moffen bellen. Het antwoord laat 
lang op zich wachten, maar is gunstig voor de 

schipper. Die kruipt, om zo te zeggen, door het 
oog van een naald. 
Het is intussen ongeveer 6 uur geworden, de 
duisternis valt en daar wil het Herrenvolk ge- 
bruik van maken, want 's nachts voelen zij zich 
het veiligst. Teneinde raad spannen ze dan maar 
een zeil voor de kop, om zodoende het binnen- 
stromende water zoveel mogelijk te keren. 

De jongens zien, dat de heren in actie komen. 
Nu wordt het ook hun tijd. 
Jimmy pakt de limpet uit het zakje, schroeft de 
dop los en legt de ontsteekinrichting op tafel. 
Een secuur werkje, als het nonchalant gebeurt, 
ga je met man en muis de lucht in. Ze praten 
wel eens van levens, die aan een zijden draadje 
hangen; zo is het nu hiermede ook, alleen is het 
draadje niet van zijde, maar van metaal.' 
Eén cm. te ver doorgedrukt óf een vloeistof, die 
per abuis te sterk is en de limpet vliegt uit 
elkaar. 
Jimmy vat zulke karweitjes heel laconiek op. 
„Ga maar een beetje weg staan, jongens, beter 
één man de lucht in dan drie." 
Hij heeft meer met dit bijltje gehakt en is van 
zijn jeugd af met springstoffen omgegaan. 
Zijn hand is vast, wanneer hij het bolletje vloei- 
stof kapot draait. Knap  verder niet. 
Er gebeurt gelukkig niets. Het vocht begint op 
het metalen draadje in te werken, over 5% uur 
zal het doorgevreten zijn, dan komt de explosie. 
Nu snel afwerken, want een lolletje is het niet 
om met zo'n limpet in werking op reis te gaan. 
Je weet nooit wat er nog kan tussenkomen en 
dan ben je er geweest. 
Peter heeft bij één der schippers met een link 
smoesje een roeiboot losgepeuterd. 
Het is tussen licht en donker. Prima voor de 
operatie. Voorzichtig stappen ze in. Peter aan 
de riemen. Arend met wat boter en kaas op zijn 
schoot voorin; Jimmy achterop met de limpet 
aan de zetstang buiten boord, onder water. Als 
ze nu ontdekt worden, kan hij hem zonder meer 
naar de bodem laten zakken. 
Die kaas en dat stuk boter nemen ze voor 
camouflage mee. Na zonsondergang mocht nie- 
mand meer met een roeiboot het kanaal op. Als 
ze aangeroepén zouden worden door de Duitsers 
zouden-ze met het smoesje kunnen kómen, dat 
ze ook wat naar de Rotterdammers wilden 
brengen. 
Allicht dat ze het slikken en argwaan kon het 
niet wekken. Peter laat de riemen zo geruisloos 
mogelijk door het water glijden. Eerst waren 
ze nog van plan geweest ze met wat oude stof- 
doeken te omwikkelen, maar bïp nader inzien 
waren ze daar toch maar van teruggekomen, 
het kon hoogstens argwaan wekken. 
Peter doet z'n uiterste best. Toch mompelen de 
andere twee nog een paar minder fraaie opmer- 
kingen aan zijn adres, omdat hij naar hun zin 
nog teveel lawaai maakt. 
Peter trekt er zich niet veel van aan. 
In de verte doemt de „St. Antoine" uit het 
schemerdonker op. 

(Wordt vervolgd.) 

Commentaar op artikel '40-'45 
Wij hebben onfe lezers deze belangwekkende voorstellen 

niet willen onthouden. Ook de reacties op deze brief 
zullen zoveel mogelijk geplaatst worden. Intussen is het dienstig, 
teneinde de gedachten te ^epalen, de terzake dienende be- 
sluiten van het hoofdbestuur van '40'—'45 en de overwegingen 
daarvan in het kort weer te geven. 
'40—'45 moet zich jaarlijks belangrijke baten verschaffen uit 
de bevolking. Dc contribiwntenwcrving is voor deze min 
of meer constante financiële last de beste voorziening en het 
is tevens de meest stijlvolle in het licht van de verplichtingen 
van '40—'45. Op deze contribuantenwerving moeten we ons 
dus met alle kracht werpen. 
Intussen is het nog niet zover, dat de bijdragen der contri- 
buanten voldoende is. Er moet nog een belangrijk bedrag bij. 
Enkele mogelijkheden staan daartoe ter beschikking. Een ,.üur- 
loonactie", een 'kerkcollecte (die onde'rnomen zal worden met 
andere verzorgingsorganisatics) en een aantal speciale plannen 
zijn daarvoor mogelijk en in voorbereiding. Ook wordt- althans 
voor 1949 een schoolcollecte in overweging genomen. 
Tenslotte resteert dan de mogelijkheid van een inzameling huis 
aan huis (buscollecten zijn afgekeurd door '40—'45). Kan men 
daarin nu samenwerken met andere organisaties? In beginsel 
is dat mogelijk met de organisaties, die de schrijver opsomt. 
Bij allen gaat het om een verzorging ia verband met de vrij- 
heidsstrijd. En op de duur zal het, gezien het grote aantal 
inzamelingen, daarop ook wel uitlopen. Voor 1948 heeft het 
hoofdbestuur besloten een dergelijke combinatie nog niet te 
bevorderen. Het gaat er om, dc grootst mogelijke baten te 
krijgen voor '40—'45. Ook al mag het werk van de andere 
stichtingen niet uit het oog verloren worden, dan blijft toch 
het hemd nader dan de rok. Men vergete hierbij niet, dat 
'40—'45 veruit het meeste nodig heeft en over een inzamelings- 
apparaat beschikt, dat z'n weerga niet heeft in ons land. 
Nu het punt van dc datum. Wc hebben het daarin niet voor 
het zeggen. Er zijn nog meer liefhebbers en een eerlijke verdeling 
van de tijd is billijk. Hoewel zulks plaatselijk een verschillend 
effect za] hebben, is één periode voor het hele land en wel 
de bevrijdingsweek gekozen door het hoofdbestuur, en toege- 
wezen door het orgaan, dat de inzamelingen en collecten heeft 
te ordenen. 
Een over het jaar verspreide actie heeft niet zoveel effect als 
een actie ineens en voor een actie ineens zijn wellicht verschil- 
lende perioden te noemen, maar dc voorkeur verdient toch de 
bevrijdingsweek, dc week, waarin de nederlaag van de vijand 
een feit werd. Daarop is trouwens in dc afgelopen jaren 
steeds de keuze gevallen en het verdient, om tactische en 
propagandistische redenen, aanbeveling die week vast te hou- 
den. RED. 

Verheugende 

belangstelling 

/n tegenstelling tot de inhoud van enkele arti- 
kelen onder het hdöfd: Kwijnende belangstelling, 
doet het ons genoegen thans een brief te kun- 

nen publiceren, die blijk geeft van verblijdende be- 
langstelling. 
De voorzitter van de afdeling Apeldoorn der Stich- 
ting doet enkele suggesties aan de hand, die alles- 
zins de aaVidacht verdienen en o.i. grondige over- 
weging vragen. 

Hij schrijft: 
„Graag zou ik U willen vragen: Waarom in het 
jubileumjaar 194S geen landelijk plan van inzame- 
ling? Zoals U weet, zijn er vier bekende verzor- 
gings{ondsen, t.w, het Karei Doormanfonds, het 
Prinses Margrietfonds, de Stichting Ereschuld en 
Dankbaarheid en de Stichting 1940—1945. M.i. 
wordt het langzamerhand absoluut noodzakelijk, 
dat deze fondsen nationaal-federatiel gaan samen- 
werken. Allereerst is het sympathiek tegenover de 
invaliden en nabestaanden uit de verschillende cate- 
gorieën; dan wordt er geen onderscheid meer ge- 
maakt en kunnen onderlinge financiële en sociale 
onbillijkheden' beter weggenomen worden. Ook 
staan de verzorgingsfondsen in federatief verband 
veel sterker tegenover Overheid en overheidsper- 
sonen. Alle voorkeur voor bepaalde fondsen is uit- 
gesloten. Bepaalde fondsen tegen elkaar uitspelen 
is ook onmogelijk geworden. Als de fondsen een- 
drachtig samenwerken en niet elkaar beconcurre- 
ren moet de Overheid dit nationale verzorgings- 
werk nog beter steunen. En tenslotte, ook op het 
Nederlandse volk zat het een zeer goede indruk 
maken, indien op een bepaalde basis de fondsen 
samenwerken en elkaar steunen. Stellig zal door 
dit morele succes de financiële opbrengst stijgen. 
Alle stille sabotage en lakse medewerking van 
overheidspersonen en particulieren zijn dan des te 
meer te veroordelen en niet meer goed te praten. 
Kortom: ik hoop, dat deze belangrijke vraag, hier- 
boven gesteld, niet voetstoots met neen zal wor- 
den 1 beantwoord. Er moet m.i. een eerlijke basis 
van samenwerking te vinden zijn om de financiële 
baten zo groot mogelijk te doen worden. 

De juiste datum voor de financiële actie. 

Het Zuiden werd in September bevrijd, het Oos- 
ten en het Noorden in April en het Westen in 
Mei. Men dient plaatselijk of provinciaal de psy- 
chologisch juiste datum te kiezen. En tot dusver 
is dit de eigen bevrijdingsdag of -week. Dat is de 
tijd om een korte, maar intensieve financiële actie 
te ontplooien met inschakeling van alle mogelijk-- 
heden. Geen enkele bevolkingsgroep, geen enkele 
werkgevers- of werknemersorganisatie, geen en- 
kele sport- of jeugdvereniging overslaan. 
Wanneer men zo plaatselijk-provinciaal de data 
van de nationale inzamelingsactie differentiëert, 
bereikt men ongetwijfeld hef beste resultaat. Ten- 
zij de propaganda landelijk zo' intensief wordt 
gevoerd, dat vijf Mei inderdaad de bevrijdings- 
dag wordt in 'heel het land. Maar daar is een 
grootse reclame-campagne voor nodig, zowel in 
Zuid en Noord als in Oost en West. Nu reeds 
verliep de nationale feestdag in diverse plaatsen 
in het Oosten des lands zonder animo en ztnder 
zin. Doch de eigen bevrijdingsdag vergat men 
niet. 
Voor alles is nodig, landelijk de toporganisaties 
te bewegen tot medewerking en steun aan de na- 
tionale inzameling. Daardoor wordt de taak voor 
de provinciale of plaatselijke besturen zeer ver- 
licht. Vooral wanneer fr een voortdurend con- 
tact bestaat tussen hoofdbureau of -comité en de 
plaatselijke afdelingen. Wanneer zo van bovenaf: 
landelijk en van beneden af: plaatselijk samenge- 
werkt wordt, moeten de [actoren van sabotage, 
laksheid of onverschilligheid minder worden, want 
deze factoren zijn helaas niet denkbeeldig. 

Tot zover mijn vraag en eigen antwoord. 
Indien er prijs op wordt gesteld ben ik gaarne be- 
reid bekendheid te geven aan het plan Apel- 
doorn voor plaatselijke actie. Misschien kan een 
andere afdeling er haar voordeel mee doen. Ook 
de kwestie kwijnende belangstelling bij de mede- 
werkers komt dezer dagen op onze medewerkers- 
vergadering ter sprake. En eindelijk zullen wij 
ons nog bezig hebben te houden met de beant- 
woording van de vraag: hoe bereikt de Stichting, 
hoe bereikt de oud-illegaliteit de jeugd?" 

h 1 
(Zie voor Commcotaar 2e kol. op deze pag. 
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Indië 

HM. de Koningin heeft zich gericht tot de geallieerden van voor' 
heen om hen- in te lichten over de plannen tot staatkundige [ede' 
ratieve opbouw van het eilandenrijk. 

Lang geleden is reeds door kenners van 
Indië aangedrongen op een gedecentra- 
liseerde, staatkundige constructie van' 

Indië, die de beste waarborgen bood voor de 
ontwikkeling van de constitutionele democratie 
aldaar, d.w.z. van de vrijheden, rechten en 
plichten van de bevolking. Dit plan is thans 
in staat van verwezenlijking en het zal iedere 
rechtgeaarde Nederlander verheugen, dat 
Indië daadwerkelijk op weg is naar een demo- 
cratische staatsinrichting. 
In de rede is niets gezegd over de onderhan- 
delingen met de Republiek. Dat is een wijze 
beperking. Wel werd aandacht besteed aan 
de nog bestaande terreur en aan de dwang- 
positie, waarin de bevolking hier en daar 
in Indië nog verkeert. 
Dat is inderdaad het punt, waarop het thans 
in Indië vooral aankomt en dat, het behoeft 
geen twijfel te wekken, i.V.m. de uitlatingen 
van de regering in de zomer van 1947, het dit 
door de Republiek bezette gebied betreft gn 
haar infiltraties in het door onze soldaten 
bevrijde gebied. 
Er is een wapenstilstand gesloten, d.m.v. de 
Commissie van Goede Diensten, tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek. 
Iedereen in Nederland zal er zich over ver- 
heugen, indien hij tenminste geen bijbedoe- 
lingen heeft en geen gebrek aan belangstel- 
ling, als eindelijk in Indië de rust zal weer- 
keren, de rust, die zo onontbeerlijk is voor de 
wederopbouw, voor de ontwikkeling van de 
bevolking en voor de ontsluiting van de wel- 
vaartsbronnen in Indië. En vooral zal men 
daarbij denken aan onze soldaten, die in ge- 
val van een werkelijke wapenstilst^ftid geen 
gevaar voor het leven meer lopen en uitzicht 
krijgen op hun repatrieëring. 
Maar hoe gaarne men ook verheugd zou wil- 
len zijn met een tiergelijke ontwikkeling, men 
moet zich niet verblijden met een dode mus. 
De Kepubllek is en blijft in het spel, ja,, haar 
zelfstandigheid is bevestigd en versterkt en, 
dat is immers de Republiek, waarvan de 
regering nog geen half jaar geleden gezegd 
heeft, dat ze onbetrouwbaar was en revo- 
lutionnair, dat zij geen orde kon houden en 
chaos bracht, dat haar troepen de bevolking 
terroriseerden ? v 

Is deze Republiek nu opeens betrouwbaar ge- 
worden, functionneert zij nu opeens ordelijk? 
Neen. immers, de Republiek blijft, die zij was 
en boven alles zweven haar twee doelen voor 
ogen: de uitbreiding van haar domein en de 
verwijdering van de Nederlanders. 
Dat ondermijnt iedere wapenstilstand en 
iedere overeenstemming. Ernstig is in dit 
verband, dat overeengekomen is, een bepaald 
gebied te demilitairiseren. Ernstig, omdat 
de Nederlands-Indische Regering stelselmatig 
beloofd heeft de bevrijde gebieden te blijven 
beschermen. 
Maar nu zijn er nog andere punten terzake 
van de overeenkomst, die men ernstig kan 
noemen. Het heeft nl. geen zin op basis van 
de wapenstilstand politieke besprekingen te 
openen, indien althans in dit geval niet van 
een werkelijke wapenstilstand sprake is. Eerst 
moet de wapenstilstand .een feit zijn en de 
radio- en perscampagne door de Republiek 
tegen Nederland stop gezet worden. Dat was 
aanvankelijk het standpunt van Nederlandse 
zijde en terecht, want men mag niet gaan 
onderhandelen alsof er niets aan de hand is, 
terwijl intussen onze soldaten in levensgevaar 
verkeren en de. goedwillende bevolking geter- 
roriseerd wordt. Van Nederlandse zijde schijnt 
echter deze voorwaarde achteraf toch niet 
gehandhaafd te zijn. 
Een ander ernstig feit is, dat de Commissie 

van Goede Diensten zich in deze zaak lang- 
zamerhand zeer vast genesteld heeft en de 
souvereiniteit van het Koninkrijk, ondanks 
alle ontkenningen onzerzijds op dit punt, tot 
een loze vorm maakt. De bemoeiing van de 
C.G.D. zal blijvend zijn tot de onafhankelijk- 
heid van de federatie. De partners (overgezet 
zijnde: de Nederlandse overheid en de revo- | 
lutie-staat) zijn verplicht de hulp van de 
C.G.D. in te roepen en zij mogen, indien de 
ander hulp inroept, bemiddeling niet weigeren. 
Zoals ik reeds meer zei: terzake van de 
Republiek heeft de Nederlandse regering de 
souvereiniteit van het Koninkrijk via de 
C.G.D. overgedragen aan de Veiligheidsraad. 
Het gif zat echter tenslotte ook in dit geval 
in de staart. Nadat een ogenblik, afgezien 
van de bovengenoemde bezwaren, alles peis 
en vree leek, werd duidelijk, dat de Republiek 
iets anders aanvaard had dan wij. Ik zal nu 
maar daarlaten, wie daarvan op de hoogte 
waren en wanneer men daarvan op de hoogte 
was. Dat verandert aan de feiten niets. En 
de feiten zijn deze, dat de C.G.D. buiten de 
overeenkomst om, een verklaring heeft afge- 
geven, betekenende haar interpretatie van het 
geval en o.a. inhoudende, dat de staatkun- 
dige positie van beide partijen zou blijven zoals 
zij was. D.w.z. de republiek werd als souve- 
reine staat erkend en wat dit inhield werd 
duidelijk uit een bespreking van de C.G.D. 
met de Republiek, waarbij als de mening van 
de C.G.D. weergegeven werd, dat de Repu- 
bliek haar eigen leger, financiën en buiten- 
landse betrekkingen zou behouden. 
Naar de vorm is dit een volkomen onjuiste 
manipulatie van de C.G.D. tegenover dè ande- 
re partner, .Nederland. Naar de inhoud is deze 
concessie onaanvaardbaar voor Nederland, 
indien het nog enige prijs stelt op de souve- 
reiniteit van het Koninkrijk in de overgangs- 
periode. 
Wat is het resultaat? Een omgekeerd Ling- 
gadjati. Immers in *1946 aanvaardde de Re- 
publiek de overeenkomst en aanvaardde Ne- 
derland de overeenkomst plus twee uitvoerige 
verklaringen (de bovenbouw is intussen al 
lang gesloopt). Nu aanvaardt Nederland de 
overeenkomst en aanvaardt de Republiek 
haar slechts in het licht van de niet door Ne- 
derland te aanvaarden interpretatie der 
C.G.D. Wij capituleerden de vorige maal en 
werden ondanks een uitspraak van de Staten- 
Generaal verrast met een naakt Linggadjati. 
Nu zullen we moeten zien, wie er in dit geval 
capituleert, maar ik vrees, dat dit niet de 
Republiek zal zijn. Die doet alleen maar stap- 
pen vooruit en nooit één terug (tenzij Neder- 
land rechtens zijn tanden laat zien). Indien 
beiden op hun standpunt blijven staan, wordt 
de gehele overeenkomst een vredesvlag op een 
schip met dynamiet en zijn we geen stap ver- 
der gekomen. Integendeel, dan zal, tenzij 
Nederland toch capituleert, het eind van het 
lied alsnog zijn, wat het thema van het begin 
af had moeten zijn; het opruimen van de 
revolutionnaire en terroriserende republiek. 
Dat lijkt nogal strijdlustig onder de huidige 
omstandigheden. Het zijn jntussen deze om- 
standigheden, die ertoe nopen om alsnog met 
de Republiek te handelen. Wie er vrede mee 
heeft, dat het gaat zoals het gaat, moet zijn 
ogen sluiten voor de bedoelingen van de Re- 
publiek, de toekomst van de federatie, het 
lot van de inlandse bevolking en het lot van 
onze soldaten. Nogmaals: barmhartigheid 
bewijzen aan Indië is onder de gegeven om- 
standigheden iets anders dan sentimentele 
struisvogelpolitiek en is geen tegenstelling 
van hardhandigheid. 

H. v. R. 

ONTHULLING GEDENKSTEEN TE ZAANDAM. 

Op 9 Februari 1945 werden op de laad- en losplaats aan de Prins Hendrikkade te Zaandam tien 
mannen gefusilleerd. Waarschijnlijk gebeurde het als represailles voor het liquideren van enkele 
duistere elementen, o.a. een politieman en een hulpbode van het gemeentehuis. Juist drie jaar na 
de moord vond in 
alle soberheid de ont- 
hulling plaats van 
een eenvoudig ge- 
denkteken aange- 
bracht aan de gevel 

, van het huis Prins 
Hendrikkade no. 2, 
tegenover ^ de plaats 
des bloeds. 
Nadat burgemeester 
J. in 't Veld ten aan- 
hore van de nabe- 
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staanden van de gevallenen en een grote kring 
van belangstellenden een rede had uitgespro- 
ken werd de driekleur verwijderd, die nog aan 
het oog onttrok wat tot in verre geslachten zal 
getuigen van terreur, maar ook van moed en of- 
ferzin. 
De plechtigheid werd besloten in de raadzaal 
van het gemeentehuis, waar de nabestaandeneen 
foto van het voorlopig monument werd aangeboden. 
Aan het slot van de plechtigheid gewaagde de , 
burgemeester nog van de tragische omstandigheid, 
die de mensen naar Zaandam had gebracht. 
Hij verzekerde hun, dat grote zorg zal worden 

besteed aanonderhoud en bescherming van de gedenkplaat en dat voortaan geen negende Fe- 
bruari ongemerkt zal voorbijgaan. 

E 

VOOR DE 

BOVENSTE 

PLANK ? 

PRIESTERS IN HET VELD GRIJS. 

door Hans Hermans, in samenwerking 
met Kol. H. J. J. M. van Straelen. hoofd- 
leger aalmoe zen ier, uitg. Paul Brand, 
Bussum. 

en klein eenvoudig gouden kruisje 
net wat eikenloof siert de veld- 
grijze omslag van dit boek. En als 

ge de titel leest: „Priesters in het Veld- 
grijs", dan zult ge misschien de schou- 
ders ophalen en u afvragen wat daarvan 
nu te vertellen is. Soldaten, die kunnen 
wat vertellen; tenminste als ze zelf heb- 
ben meegevochten; maar aalmoezeniers? 
Die kunnen alleen wat praten over werk 
in militaire tehuizen, over de vervulling 
van de godsdienstige plichten door de 
soldaten. Misschien hebben ze ook nog 
wel een aantal jongens de ogen zien slui- 

ten voor goed en wat ellende meegemaakt. Maar verder.,..? 
Als ge er zo over denkt, dan moet ge toch werkelijk eens 
kennis nemen van dit boek van Hans Hermans, 
Natuurlijk vertelt hij ons .eerst wat over de wijze, waarop 
het instituut der Aalmoezeniers in Nederland tot stand 
kwam en van het werk in vredes- en mobilisatietijd, doch 
het grootste deel van zijn boek is gewijd aan het werk tij- 
dens de oorlogshandelingen. En dan is het niet zo, dat hij 
eigenlijk aan die oorlogshandelingen zelf voorbij gaat en 
alleen op het geestelijk werk van de aalmoezenier acht geeft. 
Neen, hij volgt het oorlogsgebeuren op de voet, schetst 
de angst en de ontreddering en de moed soms van onze 
soldaten. Om dan'temidden van al dat oorlogsrumoer even 
de rustgevende figuur van de aalmoezenier te schetsen/ die 
helpend en zegenend gaat naar de punten van het grootste 
gevaar om „zijn jongens" bij te staan in de ure des ge- 
vaars of in hun laatste ogenblikken. 
Dit boek is opgebouwd aan de hand van de verslagen, 
welke de zeventig aalmoezeniers, die öjdens de oorlogs- 
dagen van 1940 in werkelijke dienst waren, opstelden. De 
schrijver heeft dat niet alleen met veel kennis van zaken, 
maar ook op buitengewoon boeiende wijze gedaan. Een 
groot deel der aalmoezeniers heeft de strijd in de voorste 
linies meegemaakt en het is de moeite waard hun kijk daar- 
op te vernemen. Van elk der belangrijke episoden in de 
strijd om het behoud van ons land, die in de Peel, aan de 
Grebbe, op de Afsluitdijk, om Rotterdam, in Zeeland, om 
de vliegvelden, geeft het boek een beschrijving, welke tal 
van gegevens bevat, welke ons nog niet bekend waren. 
Vooral 'geldt dit echter voor het deel, dat handelt over de 
grote terugtocht door België en Frankrijk, waarbij ook Ne- 
derlandse legeronderdelen werden meegezogen. De geschie- 
denis met het Franse schip „Pavon1', dat 1500 Nederlandse 
soldaten van Duinkerken naar Cherbourg zou overbrengen, 
doch door een bom getroffen werd, waarbij zeker 80 Ne- 
derlanders gedood en evenveel zwaar-gewond werden, was 
ons onbekend. Uiteindelijk raakten de overlevenden in 
krijgsgevangenschap, doch kregen verlof onder commando 
van hun Aalmoezenier, (de enige officier) naar Nederland 
terug te keren, hetgeen niet dan na veel wederwaardighe- 
den plaats vond. Zo keerde een Aalmoezenier als com- 
mandant van een legertje van duizend man in Nederland 
terug. 
Een apart hoofdstuk is gewijd aan de hechte banden en 
de nauwe samenwerking, welke ontstond tussen de aal- 
moezeniers en de veldpredikers. Bij alle verschil stonden 
zij als „broeders" naast elkaar. 
In de oorlogsdagen hebben vele officieren, die nooit begre- 
pen wat „een kraai" in de kazerne moest zoeken, ingezien 
van hoe groot belang de geestelijke verzorging van de 
troep is. De sterkende bijstand van de geestelijke hield ve- 
len overeind, bracht moed en vertrouwen weer. Hoe diep- 
menselijk tekent de schrijver ons "de gemoedstoestand van 
de aalmoezenier, die, als hij op de Grebbeberg de een na 
de ander ziet vallen, moet vechten tegen het verlangen om 
zelf een geweer te grijpen en mee te vuren op horden, die 
ons land overvielen. En een ander bezweert een opkomen- 
de muiterij, door tot zijn eigen jongens te zeggen, dat hoe- 
veel hij ook van hen houdt, hij, wanneer zij zouden wei- 
geren hij desertie de executie te voltrekken, zo nodig het 
zelf zou doen. 
Zo hebben deze zielszorgers ook voor de geest in het leger 
grote betekenis gehad. Maar bovenal zien wij hen als de 
dienaren Gods in loopgraven en bunkers, onder een regen 
van granaatscherven, door mitrailleur- en geweervuur 
gaand, rustig, doch niet onbewogen, plichtsbewust, doch 

. niet zonder angst gaan, waar God hen riep. 
Vele Katholieken, zowel op het slagveld als in de hospita- 
len mochten zij datgene brengen, waaraan zij in die ogen- 
blikken het meest behoefte hadden. 
Het boek is niet overal vlekkeloos geschreven. Hier en 
daar vonden we een Germanisme en soms een woord, dat 
wij niet als goed-Nederlands zouden durven aanvaarden. 
Doch het is met enthousiasme en kennis van -zaken ge- 
schreven. Zelfs wie het boek alleen zou willen lezen om 
een goed inzicht te krijgen in het oorlogsverloop van de 
Meidagen-1940, zal het niet teleurstellen. 
Niet alleen in Katholieke kringen maar ook daarbuiten - 
verdient het zeker de belangstelling. 

AD. 
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IN MEMORIAM 

% 

Pater Johannes Campman O.S.Cr. 
Geboren 22 .April 1897 te Arnhem. 

Overleden 25 Maart 1945 te Bergen-Belsen. 

Tc 
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[ohannes Hcrmanus werd 
geboren te Arnhem 22 
April 1897. Hij gevoelde 

roeping voor het priester- 
schap en werd geplaatst op 
het gymnasium der paters 
Franciscanen te Megen in 
Noord-Brabant. Van den 
beginne af gingen zijn as- 
piraties uit naar een zeer hoog levensdoel, en 
daarom was het zijn vurig verlangen om Jezuïet 
te worden. 
Met dat doel voor ogen ging onze student naar 
het college der Jezuïeten te Turnhout in België. 
De inval der Duitsers, die ook tijdens de eerste 
wereldoorlog zoveel rampen bracht over het Bel- 
gische volk, verdreef de Jezuïeten uit Turnhout, 
en Johannes Campman kwam terug in Nederland. 
(Sndanks ernstige physieke moeilijkheden, waar- 
door zijn roeping tot het kloosterleven op een 
zware proef werd gesteld, bleef hij, met de ijze- 
ren wilskracht en het doorzettingsvermogen, welke 
hem tot aan de laatste ademtocht zijn bijgebleven, 
streven naar het heerlijk ideaal, dat altijddoor hem 
wenkte: God en de evenmens dienen in de gestreng- 
heid van het kloosterleven. 
Op 31-jarige leeftijd ontving hij uit handen van 
Mgr. Diepen, bisschop van Den Bosch, de drie hei- 
lige wijdingen van subdiaken, diaken en priester. 
Negen jaar lang bekleedde pater Campman het ver- 
antwoordelijke ambt van leraar aan het college 
der Kruisheren te Uden. Na zijn professoraat nam 
hij gedurende een half jaar het pastoraat waar in 
Sint Odiliapeel. Op 1 Juni 1938 werd hij benoemd 
tot tweede kapelaan in Velp. Dat deze benoeming 
hem bijzonder welkom was, behoeft , niet gezegd. 
Het werd de laatste statie van zijn officiële bedie- 
ning. De staties van zijn kruisweg zouden daarna 
pas goed beginnen. 
In pater Campman vinden wij een combinatie van 
talenten van zo verschillende aard, zoals ze slechts 
gevonden worden bij enkele bevoorrechte personen. 
En wanneer we bedenken, dat die gaven van geest 
en hart huisden in een zwak lichaam, dan staan we 
verwonderd over de wilskracht en de volharding, 
waarmede hij deze talenten heeft uitgebuit. 
Onder de Vele deugden, die hem eigen waren, mo- 
gen wc zeker niet vergeten zijn hoge deugd van va- 
derlandsliefde. 
Het grote onrecht, ons volk aangedaan, en de nood 
van vele medeburgers, betrokken hem in het on- 
dergrondse werk. Daaraan gaf hij zich met een 
onweerstaanbare drang, misschien niet steeds met 
voldoende voorzichtigheid, maar met zulk een ijver 
en stoutmoedigheid, dat hij in de kwade jaren velen 
heeft kunnen helpen. 
Ontzaglijk velen danken hem hun levensonderhoud 
en levensredding door levensmiddelen, bonnen en 
't bezorgen van een veilig onderduiken; daarvoor 
ook doorkruiste hij verschillende provincies, en gaf 
hij, via een geheime organi- 
satie berichten door, welke 
van belang waren voor de 
geallieerden. Ook stond hij 
in nauw contact met Toontje 
Berger (Antoon. Petrus Pau- 
lus Schweigman),aan wiens 
nagedachtenis wij een „In 
Memoriam" wijdden in ons 
nummer van 3 Mei 1947. 
Voor hem was Pater Camp- 
man de verzaraelcentrale 
in het Oosten van het land 
waar bonkaarten en p.b.'s 
uit het Noorden, Oosten en 
Zuiden bijeengebracht wer- 
den, welke hij een of twee- 
maal per distributiepcriode. 

In het vaderland gaf hij zijn strijden, 
in het concentratiekamp zijn lijden, 
in de parochie zijn toewijding 
en in het eenzame sterven zijn leven; 
alles voor dit éne grote doel: 
de eer van God, der zielen zaligheid en Neer- 
lands vrijheid. 

verborgen in de kap van zijn habijt, naar het z.g. ver- 
zekeringskantoor van Toontje Berger in Amsterdam 
bracht. Doch ook hij ontkwam niet aan de klauwen 
van de Gestapo. In de nacht van zeven op acht ja- 

nuari 1944 werd hij van 
bed gelicht en, via het 
huis van bewaring en een 
noodziekenhuis te Arnhem, 
vervoerd naar het con- 
centratiekamp te Vught. 
Een ondergrondse poging 
om hem uit het ziekenhuis , 
te bevrijden mitlukte helaas, 
door een betreurenswaardige 

vergissing. 
Toen in September >1944 de geallieerden onze gren- 
zen naderden, is pater Campman met 84 zieken in 
veewagens vervoerd naar Duitsland, en kwam hij 
terecht in het concentratiekamp Sachsenhauscn 
(Oraniënburg) bij Berlijn. Vandaar is hij op 11 
Februari 1945 op transport gesteld, een van die 
vreselijke transporten waar we allen zo voor hui- 
verden, en die nog als een nachtmerrie voortleven 
in de herinnering van hen, die ze meemaakten. 
Het transport van pater Campman ging naar een 
van de meest beruchte kampen: Bergen-Belsen. 
Slechts anderhalve maand heeft hij dit transport 
overleefd. Een ziekte, die alle gevangenen in hun 
verluisde kleren steeds bedreigde, de vlektyphus, 
maakte een einde aan dit kostbare leven. 
Hij stierf 25 Maart 1945. 

* * 
* 

Van degenen die met pater Campman de slavernij 
hebben doorgemaakt en zo gelukkig waren de el- 
lende te overleven, is een vloed van mondelinge en 
schriftelijke getuigenissen binnengekomen, die alle 
fonkelen als briljanten aan zijn diadeem.-Zijn edele 
eigenschappen kwamen het meest tot hun recht in 
druk en nood. 
Het is niet doenlijk al zijn werkzaamheden, in de 
kampen verricht, te vermelden. 
In Sachsenhausen begon met de komst van pater 
Campman onder de katholieken — onverschillig 
van welke nationaliteit — een ware godsdienstige 
wedergeboorte. 
In het vernietigingskamp Bergen-Belsen waren de 
geestelijken gescheiden van de leken. Toen pater 
Campman 11 Februari daarheen werd overge- 
plaatst, heeft hij kans gezien om zijn identiteit als 
priester te verbergen. Niet uit' vrees voor een 
slechtere behandeling, maar opdat hij onder de an- 
dere gevangenen kon blijven, die zodoende niet 
van geestelijke bijstand zouden verstoken zijn. 
Tot het uiterste einde was zijn leven vol van 
practische naastenliefde, een leven, waarvan een 
zijner buitenlandse lotgenoten, een Duits littera- 
tor, schreef: Als ik daartoe nog eens in de ge- 
legenheid kom, zal ik in mijn memoires aan hem 
een bijzonder literair monument wijden. 
Bidden wij Go.d, dat Hij aan onze heldhaftige do- 
den de palm der overwinning schenkt, en aan 
ons de kracht om hun voorbeeld na te volgen. 

Dr. Johan Reinier Marie Lutbers 
Geboren 14 April 1898. 

Overleden 5 Mei 1945 te Bergen-Belsen. 

J 

q e b e ó 

Maar als ik leven mag tot de bevrijding 
en juichen op het overwinningsfeest. 
God, doe dan dit mij weten: wat voorbijging 
aan nood en leed is niet vergeefs geweest, 

'Laat hier een volk herrijzen, wijzer, schoner 
dan toen het neerdaald' in het doodsgebied; 
Dat van Uw aard opnieuw een vrij bewoner 
Staag naar de komst van Uw voleinding ziet. 

Omdat dan van dit land de horizonnen 
Rijp werden door Uw licht van eeuwigheid. 
Omdat Uw martelaars hier overwonnen 
En met hun bloed de bodem is gewijd. 

oep Lubbers was tandarts in Utrecht; hij was 
groot van postuur en breed gebouwd; hij had 
een drukke praktijk: velen kwamen tot hem, 

omdat hij bekwaam was, zorg had voor zijn pa- 
tiënten en. met hen medeleefde: zijn belangstelling 
lag niet alleen op medisch terrein: zijn bezoekers 
waren ook zijn vrienden, in lief en leed. 
Lubbers was opgevoed in Zuid-Afrika; hij bracht 
er zijn jeugd door; als hij over die tijd sprak, 
glunderde hij en kwam zijn grote humor extra 
los; het leven daar paste bij zijn aard; het vrije 
trok hem. 
De oorlog begon; van het begin af aan stond hij 
vijandig tegenover alles van de vijand en had hij 
steeds vertrouwen in de overwinning van de ge- 
allieerden. 
En het bleef niet bij gedachten en woorden; da- 
den moesten volgen; dit brachten zijn aard en na- 
tuur mede. 
Door zijn praktijk en door zijn vriendenkring 
kwam hij met velen in aanraking; hij kwam hier- 
door vanzelf in het verzetswerk. 
Verklaringen, dat hij geen Jood was, weigerde 
hij te tekenen, zowel voor de giro als voor de le- 
vensverzekering; de Joden werden door hem ge- 
steund; hij verzorgde hen en hielp hen zoveel hem 
mogelijk was: hij verspreidde illegale bladen; hij 
zorgde voor valse persoonsbewijzen en levensmid- 
delenkaarten; een groot aandeel nam hij in 
het werk van de LO; hij bemiddelde bij tochten 
naar Engeland: ondergedokenen waren steeds wel- 
kom in zijn gastvrije woning; op vrijwel ieder' ter- 
rein op het illegaal gebied was hij werkzaam, en 
bij dit alles was hij steeds opgeruimd en verliet 
zijn humor hem nooit. 
Hij liep gevaar met zovelen en hij ging onder 
met talrijke voortreffelijke Nederlanders. 
Door ongelukkige omstandigheden werd hij aan- 
gebracht en begin November 1944 gearresteerd. 
Via Amsterdam en Amersfoort kwam hij terecht 
in Duitsland; en ook in die vreselijke tijd hield hij 
moed, steunde hij zijn lotgenoten en hield hij zijn 
rotsvast vertrouwen op ons vrijworden. 
Hij mocht de bevrijding medemaken, die voor hem 
kwam op 15 April 1945 te Bergen-Belsen. toen 
de Engelsen daar kwamen; maar helaas, enkele 
weken later kreeg hij typhus en kort daarna 
stierf hij, op 5 Mei 1945, ver van zijn gezin, in 
een vreemd land. 
De ondergrond van zijn verzet, wat was deze; 
een nauwkeurig antwoord is moeilijk te geven; er 
zullen vele factoren gewerkt hebben. Maar aeer 
zeker zijn de sterkste hieronder. geweest: zijn 
Godsvertrouwen en zijn verlangen naar het goede. 
Zijn vrouw en zijn kinderen blijven achter: voor 
hen blijft de - herinnering aan de mooie zuivere fi- 
guur, die het hoogste gaf, wat hij geven kon; maar 
dezelfde herinnering blijft ook voor zijn vrien- 
den en voor de talrijken, die hij hielp. 

Het is tragisch, dat juist 
zovelen van de groten, 
van wie nog zulke ver- 
wachtingen gekoesterd 
werden, zijn heengegaan, 
voor de vrijheid en voor 
ons land. 
Joep Lubbers ruste in vre- 
de. 

Mr. A. M. 

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

Uit: Margrieten, 
verzen. Mei 

'n illegale 
1943. 

bundel 
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wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk I 

CV. DRUKKERiy/„n|E RIJNSTREEK" 
Sen 

Voor elk transport 

hoe vreemd ol raar, 

A. LUIK staat altijd 

voor U klaar 

♦ 

luik's transportondernemins 

Zaandijk Tel. 81994 

Wie tijd oi geld aan de 
Stichting besteedt, 

Voorkomt veel zorg en 
heelt veel leed. 

* 

STICHTING'1949-1945 

* 
Giro 19404S 

Bankiers: HOPE &. Co., Adam 

Bij De Maatschappij Wegenbouw NI 

Stationsstraat 2 — Utrecht 

kunnen geplaatst worden: 

METyiDRIIJllEHS 

KETEIMIHEBS 

SMEDEN 

AUTO- en DIESELMOHTEUHS 

Eneren STOOM- en MOTOI- 

WAlSMACfllNISTEN 
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1 GEDEMOBILISEERDE GRAFICI! 1 

Uw terugkeer in de burgermaat- | 
schappij behoeft U geen zorgen | 
te brengen. 

D* N.Y. Drukkerij en Uitgeverij 1 
J. R. DE BUSSY ie AMSTERDAM | 
biedt U een plaats in haar Grootbedrijf = 
als ZETTER, BOEKDRUKKER, STEEN- en 1 
OFFSETDRUKKER, BINDER, BANKWER- | 
KER enz. i 

= Voor vakmenschen vaste positie en goede belooning. i 

| Aanmelden dagelijks tusschen 10 en 4 uur bij | 
§ den portier. Rustenburgerstraat 146-148 of | 
= schriftelijk: Kokin 62, Amsterdam (C.) | 
= j- ■ ' £ 
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• Wevers 

en andere 

Tcxtielvakarbeiders 

kunnen geplaatst worden bij de 

Fa. DIDDENS & VAN ASTEN 

SPINNERIJ NIJVERDAL - HELMOND 

Advertentie-cliché's, DE BOER & VINK 
ZAANDIJK 
TEL. 81085 

:-;:V •.? 

HONIG'S 

ARTIKELEN 

r' 

A lis U per auto de wereld " 

rond zwerft en U komt 

door AMERSFOORT, 

kunt U de hulp voor Uw 

AUTO vinden bij de 

N.V. Henri Nefkens 

LITHO "ZAANLAND1A" 

ZAANDIJK 
OFFSETDRUK 

STEENDRUK 

CARTONNAGE 

r- Automobielmonteurs 
Bij'terugkeer in Holland 

behoeven gedemobiliseerde automobielmonleurs 
niet naar werk te zoeken. 

AUTOMOBIELBEDRIJF KREISEL TE ROTTERDAM 
kan altijd Bekwame Monteurs gebruiken, kom eens praten! 

AUTOMOBIELBEDRIJF KREISEL 
Linker Rottekade 98 - ROTTERDAM - Tel. 25553-27806 

.J 

Geet „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage 
en laat hem(haar) onderstaande bon Ingevuld zenden aan 
de administratie van „De Zwerver", Pr. Hendrikkade 152. 
Amsterdam. Degenen, die een proefnummer ontvingen 
kunnen deze bon voor zichzelf benutten. 

Naam -  

Adres.—    

Plaats   Provincie- 

Ingang abonnement  -   

Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / of bij aan- 
bieding van een postkwitantie betaald. 

Gironummer 109588 t.n.v. LO-LKP-Stlchting 

Doorhalen vrat nl«t rcrlangd wordt.) 

Wie kan inlichtingen verschaffen ? 

886 GERR1T KRAKEEL, wonende te Zierikzee. Hield ver- 
blijf op een woonschuit aan de Goudriaankade. Zomer 
1944 vertrokken, nadien niets meer van hem vernomen. 
Inlichtingen aan P. N. Krakeel, Balie 486 B, Zierikzec. 

887 CORNELIS MEERHOF, geboren 20 Februari 1884 te 
Schiedam. Van beroep Smid. Gearresteerd 10 Jan. 1945 
te Apeldoorn, Nijverheidsstraat 5. 10 Febr. 1945 over- 

" gebracht naar Amersfoort; vandaar op 24 Febr. 1945 
naar Neuengamme. Aldaar op 24 Maart nog gezien: na- 
dien niets meer van hem vernomen. 
Inlichtingen aan: J, Meerhof-Diphoorn, Waltersingel 78, 
Apeldoorn. 

GERRIT KRAKhEL CORNELIS MEERHOF 

i 

□ 
3 

Ingevolge papiertoewijzing B.P.P, 
no. 3146, verschijnt deze uitgave 
wekelijks en is de omvang van 
dit nummer 8 pagina's, pagina- 
formaat 29 x 40. 

Gen lange treinsrels ? 

GEEN B ËTB WAAR! 
W|| zorgen voor trelnleetnur. 

Koopt „Be 'f'werver" In Biationoklooken 
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ij leven in een land 
met een typische V 1 
verscheidenheid in «*1 

godsdienstige overtuiging * 
der burgers, maar met 
een volk, dat zich in een 
strijd van eeuwen een bewonderens- 
waardige en ruimhartige verdraag- 
zaamheid tegenover minderheden heeft 
weten eigen te maken. Ons volkska- 
rakter doet ons de' religiekwesties niet 
telkens weer opnieuw op de spits drij- 
ven; het ziet in scherpslijperij een 
karakterfout, waaraan het een gron- 
dige hekel heeft. Het wenst de diep- 
gaande theologische verschillen tussen 
Rooms Katholicisme,, Protestantisme en 
Humanisme niet te verdoezelen, maar 
ondanks die Verschillen toch als volk 
in vrede en vriendschap samen te 
leven. Het betoont bij alle verscheiden- 
heid van uitgangspunt en dogmatiek 
toch een grote eerbied voor de dragers 
van een andere „vreemde" overtuiging. 
Het heeft in strijd en lijden geleerd, 
dat de burgerlijke verdraagzaamheid 
en de geestelijke vrijheid zeer hoge góe- 
deren zijn, die heel goed te rijmen 
vallen met dogmatische onverdraag- 
zaamheid, met de handhaving van eigen 
principes in eigen leven. 

Geestelijke vrijheid en burgerlijke ver- 
draagzaamheid maken het mogelijk, 
dat overtuigde aanhangers van min of 
meer van elkaar afwijkende levensbe- 
schouwingen vfeedzaam in één staats- 
verband samenleven, en samenwerken 
aan de verzorging van één tijdelijk 
algemeen welzijn. Deze vrijheid en ver- 
draagzaamheid betekenen niet, dat aan 
de geloofsdwaling gelijke rechten wor- 
den Toegekend als aan de geloofswaar- 
heid; zij betekenen wel, dat aan de 
dwalende personen dezelfde rechten 
worden toegekend als aan de niet- 
dwalenden, dat de staat zijn onder- 
danen toestaat naar eigen geweten en 
overtuiging te leven en te handelen, 
dat ook de dwalende personen aan hun 
overtuiging en gewetensuitspraak on- 
vervreemdbare rechten en plichten 
ontlenen om volgens hun geweten te 
leven en te handelen. 
Deze geestelijke vrijheid en burgerlijke 
verdraagzaamheid berusten, op een be- 
paalde conceptie van. de taak der bur- 
gerlijke overheid, op een bepaalde 
conceptie der verhouding van kerk en 
staat. 

De staatsoverheid heeft in die con- 
ceptie alleen het algemeen tijdelijk 

welzijn te behartigen. Haar eigen do- 
mein is niet het godsdienstig, zedelijk 
leven, maar het tijdelijk algemeen wel- 
zijn. Zij heeft niet de inwendige gestel- 
tenis der burgers te ordenen en te lei- 
den, maar slechts orde te scheppen in 
eh leiding te geven aan hun uiterlijke 
handelingen, voorzover deze op bet 
tijdelijk algemeen welzijn betrekking 
hebben. Zij heeft dan ook de vrijheid 
en de plicht om min of meer van het 
ware geloof afwijkende geloofsover- 
tuigingen toe te laten, zolang de conse- 
quenties dier afwijkingen het tijdelijk 
algemeen welzijn niet in het hart tref- 
fen en het de staatsoverheid daardoor 
onmogelijk zouden maken om haar 
eigen doel, de verzorging van het tij- 
delijk algemeen welzijn, te bereiken. 

Deze beperktheid van haar taak geeft 
haar de vrijheid en legt haar de plicht 
op om meerdere min of meer van el- 
kaar afwijkende geloofovertuigingen 
gelijkelijk te behandelen en deelachtig 
te doen zijn aan éénzelfde tijdelijk al- 

de GRENZEN van 

n VERDRAAGZAAMHEID 

gemeen welzijn. Omdat het tijdelijk 
algemeen welzijn daardoor niet in ge- 
vaar wordt gebracht heeft zij de vrij- 
heid en de plicht haar burgers vrij te 
laten: om op hunne wijze God te aan- 
bidden en te vereren; om al dan niet 
Maria te vereren als de Moeder van 
God; om de Zondag op hunne, wijze 
te vieren; om al dan niet te vasten; om 

ondermijnen, diefstal te plegen, het 
eigendomsinstituut te ondermijnen, kin- 
deren te vermoorden, harems aan te 
leggen of op andere wijze de openbare 
orde te verstoren. 
Waarom niet? 
Omdat door zulke versteking van de 
openbare orde het tijdelijk algemeen 
welzijn in het hart getroffen wordt. 

Moeten wij verdraagzaam zijn tegenover de onverdraagzamen? 
Hebben de verdraagzaamheid en de vrijheid geen grenzen 1 

Heeft de C.P.N. recht van bestaan? 

hun kinderen naar een neutrale, een 
protestantse of een katholieke school te 
sturen; om zich in eigen godsdiensti- 
ge verenigingen te verenigen of niet 
te verenigen. 

Hebben deze vrijheid en verdraag- 
zaamheid geen grenzen? Is het recht 

van de Nederlandse burger om naar 
eigen overtuiging en gewetensuitspraak 
te leven en te handelen onbegrensd? 
Is de Nederlandse staatsburger vrij 
om te doen en te laten wat hij wil en 
zijn zijn medeburgers gehouden om al- 
les van hem te verdragen? Is de staats- 
overheid gehouden om haar onderda- 
nen onbeperkt vrij te laten en alles 
van hen te verdragen? Sluiten de vrij- 
heidsrechten van de mens het bestaan 
van grondrechten van de staat uit? Is 
de democratische staat verplicht om 
zich terwille van de volksvrijheden en 
van de burgerlijke verdraagzaamheid 
maar alles te laten welgevallen, om 
zelfs zichzelf om zeep te laten bren- 
gen- door belagers, die wèl_ van de 
vrijheden van de democratie" gebruik 
wensen te maken, maar zelf geen volks- 
vrijheden en geen verdraagzaamheid 
erkennen? 
Dit kan niet in de rede ngyen en moet 
berusten op een eenzijdige interpreta- 
tie van rechten en vrijheden, een in- 
terpretatie, die ieder recht van de 
staat, — en daarmede het wezen van 
de staat zelve — ontkent. 
Tegenover de vrijheid van de persoon 
staat een eigen — zij het beperkte — 
taak van de staat. Tegenover de plicht 
van verdraagzaamheid der burgers 
staat eigen recht van de overheid om 
in te grijpen in die vrijheid, wanneer 
het gebruik, dat zij van hun vr.jheii 
maken, indruist tegen de wetlen, het 
algemeen belang of de openbare orde. 
Bij alle beperktheid dier taak, heeft de 
staatsoverheid toch een eigen speci- 
fieke taak; de verzorging van het 
algemeen tijdelijk welzijn. Aan die 
specifieke taak ontleent zij het recht 
en de plicht om dit tijdëlijk algemeen 
welzijn veilig te stellen. Wanneer be- 
paalde opvattingen niet meer „min of 
meer van de waarheid afwijken", maar 
het tijdelijk algemeen welzijn in hef 
hart treffen, heeft zij uit kracht van 
haar specifiek gezag en terwille van 
haar specifieke taak het recht en de 
plicht in te grijpen in de uiterlijke ver- 
houdingen. 
Geen staatsoverheid kan op grond van 
geestelijke vrijheid en verdraagzaam- 
heid aan haar op die punten dwalende 
burgers toestaan koppen te snellen, 
landverraad te plegen, het gezag te 

Omdat de staatsoverheid, ondanks alle 
geestelijke vrijheid en burgerlijke ver- 
draagzaamheid nooit kan tolereren, dat 
het tijdelijk algemeen welzijn ernstig 
geschaad wordt. Omdat dezelfde staats- 
overheid, die haar burgers vrij moet 
laten om op hunne wijze hun boven- 
natuurlijk welzijn te behartigen, uit haar 
aard verplicht is om die burgers naar 
hun tijdelijk natuurlijk welzijn te leiden. 
Zoals de ouders verplicht zijn hun 
eigen kinderen in hun godsdienstige 
overtuiging op te voeden, maar tegelij- 
kertijd moeten toestaan, dat huij huur- 
lieden hun kinderen in een andere 
godsdienst opvoeden, omdat de opvoe- 
ding van de buurkinderen nu eenmaal 
de natuurlijke taak van die buurman is, 
zo is de staat verplicht zijn burgers te 
leiden naar hun algemeen tijdelijk wel- 
zijn en de voorwaarden te scheppen, 
welke de bereiking van dit algemeen 
tijdelijk welzijn vordert, maar tegelij- 
kertijd gehouden, diezelfde burgers vrij 
te laten om op hunne wijae hun boven- 
natuurlijk welzijn te behartigen, omdat 
dit nu eenmaal uiteraard het terrein 
der kerken is. 

* * * 

f anneer wij ons thans de" vraag 
stellen of de C.P.N. recht van 

bestaan heeft, dan moet het antwoord 
luiden: indien en voorzover de conse- 
quenties van dat bestaan het tijdelijk 
algemeen welzijn, de openbare orde, 
niet ernstig in gevaar brengen. De 
vraag naar het bestaansrecht van de 
C.P.N. Wordt aldus bepaald door de 
al of niet verenigbaarheid van de con- 
sequenties van dat bestaan met die ele- 
menten van het tijdelijk algemeen • wel- 
zijn, die deel uitmaken van de open- 
bare orde. Het zijn dus geen theore- 
tische bespiegelingen, die hier de door- 
slag geven. Het gaat niet om de al . 
of niet verenigbaarheid van het com- 
munisme met de democratie of met het 
Christendom, maar om de vraag of een 
bepaalde verschijningsvorm van het 
communisme, in casu de C.P.N., al dan 
niet verenigbaar is met bepaalde ele- ■ 
menten, die thans in Nederland deel - 
uitmaken van de openbare orde en 
van het tijdelijk algemeen welzijn. 
Tot die elementen behoren hier grond- 
wettelijk: onze nationale en persoon- 
lijke vrijheid, beide onmisbare voor- 
waarde voor elk voor het Nederlandse 
volk aanvaardbaar staatsbestel; gewe- 
tensvrijheid, vrijheid van geloofsbelijde- 
nis, van drukpers, van vereniging en 
vergadering, van onderwijs, onschend- 
baarheid van het briefgeheim. Tot die 
elementen behoort hier grondwettelijk 
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het Huis van Oranje. Daar- 
toe behoren de democratie 
als waarborg van de per- 
soonlijke vrijheid en van 
de grondrechten, het recht 
op individuele eigen- 

dom, en vele andere rechten en volks- 
vrijheden. 
De vraag naar het bestaansrecht van 
de C.S.N. wordt dus bepaald door de 
al of niet verenigbaarheid van de con- 
sequenties van haar bestaan met deze 
rechten en volksvrijheden, die thans in 
Nederland deel uitmaken van het' tij- 
delijk algemeen welzijn en van de open- 
bare orde. Bij onverenigbaarheid ver- 
liest zij haar bestaansrecht en wordt 
zij tot een destructieve factor in ons 
staatsbestel en ons volksleven. 
Of die C.P.N. eventueel wèl bestaans- 
recht zou hebben, — althans zou pas- 
sen! —- in een ander staatsbestel, met 
een andere constitutie en een andere 
openbare orde, doet hier niet terzake 
en blijft dus buiten beschouwing! 

Het zou van een kinderlijke naïvi- 
teit getuigen, wanneer wij het offi- 

ciële programma van de C.P.N. als 
toetssteen voor haar verenigbaarheid 
met onze constitutie zouden blijven ge- 
bruiken. Ieder weldenkend Nederlander 
weet immers, dat dit officieel program- 
ma slechts een dekmantel vormt voor 
haar werkelijke doeleinden. Over die 
werkelijke doeleinden bestaat even wei- 
nig twijfel als er in 1940 twijfel ge- 
rechtvaardigd was aan de doeleinden 
van de N.S.B. Hier geldt bij uitstak: 
let niet op mijn woorden, maar zie 
naar^mijn daden en mijn al dan niet 
uitgesproken doeleinden en oogmerken. 
Deze zijn evident onverenigbaar met 
onze volksvrijheden, met ware demo- 
cratie en met het recht op individuele 
eigendom. 
Wie dat thans nog niet inziet is niet 
meer kinderlijk, maar misdadig naïef. 
Indien de staat hieraan de consequen- 
tie wil verbinden, maatregelen tegen 
de C.P.N. te hemen, zal hij het bewijs 
moeten leveren, dat de 'C.P.N. doel- 
einden nastreeft, die strijden met de 
openbare orde. T.a.v. de N.S.B. is hij 
hierin in gebreke gebleven. Eert ezel 
stoot zich in 't gemeen, niet twee- 
maal aan dezelfde steen. 

Zien wij goed, dan is er een belang- 
rijke groep in ons volk, die de con- 

sequenties van het bestaansrecht der 
C.P.N. onverenigbaar acht met rechten 
en volksvrijheden, die thans in Neder- 
land deel uitmaken van de openbare 
orde, maar die uit deze onverenigbaar- 
heid niesde consequentie trekt van een 
formeel verbod van de C.P.N. en haar 
mantelorganisaties. 

. Deze groep stelt zich op het standpunt, 
dat zulk een verbod op zich gerecht- 
vaardigd zou zijn. Zij acht het echter 
een politiek juist beleid van dit ver- 
bodsrecht geen gebruik te maken en 
meent te mogen ver-trouwen op het ge- 
zond verstand van het Nederlandse 
Volk, dat juist door het openbaar op- 
treden van de C.P.N. zal worden afge- 
stoten. 
Daar zit iets'in voor wie de strijd tegen 
de C.P.N. en het communisme ziet als 
een ideologische strijd op. lange termijn. 
Maar zulk een slepende genezingswijze 
schiet thans beslist tekort, loopt achter 
de feiten aan nu de ongunst der tijden 
de bestrijding van de accute gevaren 
van* het communisme tot een kwestie 
van elementaire zelfverdediging heeft 
gemaakt. 



„DE LINIE" m de, milt. 

Onbestelbaar — Retour. 

Mejuffrouw Terwindt richt een waarschuwing 
aan de illegaliteit en deze waarschuwing nam 
,,De Linie" op onder het hoofd: Een prachtige 

brief van een dappere vrouw. 
Mejuffrouw Terwindt kan dat doen, want zij is 
inderdaad een moedige verzetsvrouw geweest. En ik 
heb zelfs geen bezwaar tegen de qualificatie „prach- 
tige" voor dez? brief, indien men hem maar in de 
lucht laat hangen. Zodra hij echter gepost wordt, 
heb ik ernstige bezwaren. Het adres is namelijk ver- 
keerd. Juffrouw Terwindt blijkt niet veel van de na- 
oorlogse historie der illegaliteit te weten, anders zou 
ze deze brief zo niet geschreven hebben. De overwel- 
digende meerderheid der illegale werkers zal onder 
schouderophalen zeggen: „Jongedame, U trapt een 
open deur in als U ons er op wijst, dat wij ons op 
het vervullen van „onze plicht niet mogen beroemen", 
dat wij „op Nederlandse wijze nuchter moeten zijn", 
dat wij niet moeten „wroeten in onverkwikkelijke 
oorlogsherinneringen' 
Als er één verzetsbeweging is geweest, waarin men 
ook na de oorlog nuchter is geweest en gediscipli- 
neerd is opgetreden, dan is het de Nederlandse. En 
Juffrouw Terwindt had ermee moeten beginnen dit 
te releveren, inplaats van de indruk te wekken, dat 
de oud-illegaliteit bezig is „haat te kweken". Niets 
is minder waar. In het belang van het land, in het 
belang van de toenadering tussen de verzetsbeweging 
en het Nederlandse volk heeft de oud-illegaliteit zich 
beperkingen opgelegd en heeft zij zoveel doenlijk de 
hoogheid van de rechterlijke macht geëerbiedigd, zelfs 
als er twijfel bestond over de vraag of men een 
juiste maatstaf aangelegd had. 
Men moet eindelijk eens ophouden ^net een scheve 
voorstelling van zaken te geven over de illegaliteit. 
Men moet oog krijgen voor de hooggespannen ver- 
wachtingen van de illegaliteit, die zich voor het recht 
en de vrijheid van Nederland wilde geven, die ter- 
zake van dat recht zoveel teleurstellingen heeft moeten 
incasseren en die niettemin een voorbeeldige discipline 
aan de dag gelegd heeft. Men moet eindelijk eens 
ophouden met de verzetsbeweging af te meten aan 
een kleine groep van ontevredenen, die aan die on- 
tevredenheid uiting geven, die van geen ophouden 
weten, die de juiste maat der dingen niet weten te 
vinden. Ik diskwalificeer hen niet; zij hebben ook 
gevochten voor de vrijheid van Nederland: mijn 
bezwaar tegen hen is slechts, dat zij zich aan de on- 
rust van het verzet niet hebben kunnen ontworstelen 
en de intense spanningen van de overgangstijd niet op 
evenwichtige wijze te boven gekomen zijn. De maat 
der dingen is aan hun handen ontsnapt, zij leven in 
een droomstaat, waarin het recht verabsoluteerd is. 
Nog eens, men moet ophouden de voormalige ver- 
zetsbeweging aan de hand van deze gevallen te be- 
oordelen. De verzetsbeweging vraagt niet om waar- 
dering: de verzetsman deed zijn plicht en dat moest 
van hem verwacht worden. Maar de verzetsbeweging 
verwacht ook geen diskwalificatie. Laat men dan lie- 
ver helemaal zwijgen. 
Intussen houdt dit alles niet in, dat wij als zoete 
lieve jongens alles moeten slikken, wat men ons 
voorschotelt. Indien men een Rode Kruis-rapport wil 
verdonkeremanen, indien men in een ander rapport 
de schuldigen in de watten legt, dan zijn wij gehou- 
den daarop te reageren, wat overigens de plicht van 
iedere Nederlander is. Daarin zoeken wij ons eigen 
recht niet, daarin reageren wij intuïtief, van ons 
rechtsbesef uit, ten behoeve van hef rechtsherstel in 
ons land. Een allesverdoczelende vergevingsgezind- 
heid is even ondeugdelijk voor het herstel van de 
Nederlandse rechtsstaat als een uit haat of uit on- 
kunde of uit politieke bijmerkingen geboren, schro- 
melijke overdrijving van de eisen tot rechtsherstel. 
In beide gevallen lijdt de rechtsbedeling en de rechts- 

(verve ie vu r»e- i) 
• - 

De NSB had hier voor 10 Mei 1940 geen andere 
voedingsbodem dan de C.P.N. thans en tófh heeft 
zij haar verraderlijk spel tot het einde kunnen uit- 
spelen. De tijd om door het opbouwen van een be- 
tere wereld de wind uit de zeilen van de C.P.N. 
te nemen ontbreekt thans evenzeer als in 1940 die 
tijd ontbrak ten aanzien van de NSB. 
Daar moeten wij de consequenties van durven aan- 
vaarden. Die ontslaan ons geenszins van de plicht 
mee te bouwen aan een betere wereld, maar dwin- 
gen ons de voorbereidende werkzaamheden van een 
uiteindelijke aanval van Moskou onmogelijk te ma- 
ken door de C.P.N. met doeltreffender methodes te 
gaan aanpakken dan wij het in 1940 de NSB ge- 
daan hebben. 
Die consequenties zijn niet in strijd met vrijheid en 
verdraagzaamheid, maar juist noodzakelijk voor haar 
behoud. 

FONS. 

zekerheid in Nederland schade. Dat wij om Christus' 
wil vergevensgezind moeten zijn, zoals Mejuffrouw 
Terwihd schrijft, heeft met dit alles niets te maken 
of beter, het is in volkomen harmonie met een even- 
wichtig bepleiten van een juiste rechtsbedeling. 
Mejuffrouw Terwindt moet de verfkwast, waarmee 
zij alles grijs wil schilderen, voortaan maar thuis 
laten en ze moet boven alles, indien ze nog eens 
een brief post, voor een goede adressering zorgen. 

Een vreemdeling in Jeruzalem. 

En alsof mooi nog niet mooi genoeg is, geeft 
„De Linie" deze week een artikel «van de hand 

van Dr. P. de Bruin over de desillusie van de ille- 
galiteit. Hij meent de reden gevonden te hebben, waar- 
om de illegaliteit zich in de hoek gedreven voelt. 
Allereerst somt hij zo terloops enkele feiten op, die de 
hoofdreden niet betreffen, die bijkomstig zijn, al meent 
hij er één vet te moeten laten afdrukken, vanwege 
de bijkomstigheid. Men heeft waarschijnlijk, luidt dat 
feit dan, in den beginne bij overvallen van vakkundige 
krachten gebruik gemaakt, enz. Een ander feit is dan 
volgens de deskundige schrijver, dat de illegale hel- 
den, toen ze voor het voetlicht kwamen, niet altijd 
de beste schapen der parochie bleken te zijn. Ook al- 
weer bijkomstig. Als 't maar weer eens gezegd wordt. 
Ik laat dit fraais maar voor wat 't is. Er zijn nu 
eenmaal altijd mensen, die de ziekelijke neiging heb- 
ben te praten over dingen, waar ze geen verstand 
van hebben. 
Maar nu de werkelijke reden van de desillusie. Ik 
vat het betoog samen: 

.„Toen de illegalen te voorschijn kwamen, deden 
zij een greep naar de macht." Zij meenden het 
recht daartoe te hebben en wilden de eenheid 
van het verzet, de zuivere geest daarin, op die 
wijze voor een nieuw Nederland uitbuiten. Toen 
dit niet gelukte, hokten ze samen, klaagden op 
congressen enz., zonder succes. „De gedachte, 
dat zij door de betoonde heldenmoed gequalificeerd 
waren als leiders der nieuwe gemeenschap, heeft 
hen in de hoek gedreven, waarin zij nu zitten." 
De heldenmoed en eensgezinde stemming zijn 
nu niet meer te beoefenen en de poging dit toch 
te doen, vervreemdt de illegalen van hun om- 
geving. 

Ongeveer op die wijze meent Dr. de Bruin „zijn des- 
illusie"-ei van Columbus overeind te kunnen zetten. 
Welnu, zeergeleerde heer (pp ander gebied), het is 
ven a tot z onhistorische nonsens. Ik voel me niet 
geroepen, na alles wat van de verzetsbeweging bleek 
en erover geschreven werd, dit feit uitvoerig te sta- 
ven en beperk me tot een paar opmerkingen. Daarbij 
volg ik de samenvatting op de voet. 
De iHegalen deden geen greep naar de macht. Toen 
de regering te Londen in Juni 1944 de illegaliteit 
vroeg, mannen naar voren te brengen voor het inte- 
rimbestuur, weigerde de illegaliteit. Toen een advi- 
serend lichaam, alweer op verzoek van de regering, 
voor de navolgende periode gevormd moest worden, 
wilde de illegaliteit daarin slechts voor 1/3 vertegen- 
woordigd zijn en stelde zij zelf voor, dat 2/3 uit 
politieke kringen zou komen. Toen de bevrijding daar 
was, trad de illegaliteit in de G.A.C., in de G.O.I. 
W.N. en in de Stichting 1940-'45 op en beperkte zij 
zich statutair en ook in de praktijk tot afwikkelings- 
zaken, tot verzetsslachtoffers, rechtsherstel, zuivering 
en berechting. Was dit alles symptoom van een greep 
naar de macht? 
De eenheid in het verzet was een eenheid tegen de 
Duitsers en voor het herstel van de constitutionele 
democratie. Zodra we het over de interne politiek 
moesten hebben^ o.a. omdat de regering erom vroeg, 
waren de meningen verdeeld en niemand stak dat 
onder stoelen of banken. Er was geen eenheid boven 
politieke verdeeldheid, alsof beginselen er niet toe 
deden. Zo was er ook geen behoefte om de z.g, schots- 
jesgeest op te ruimen, om een eenheid te forceren. 
Zij dit dit hier of daar deden vertegenwoordigden de 
illegaliteit niet. 
De oud-illegalen hokten niet tezamen, zij gingen, toen 
het afwikkelingswerk klaar was, uit elkaar, zelfs toen 
bleek, dat het niet bevredigend verliep. 
Vele illegalen hebben zich na korter of langer tijd 
terecht voor allerlei gebieden in de maatschappij 
gegeven. Zij zijn niet vervreemd van hun omgeving. 
Integendeel, zij bekleden de hun passende functies in 
staten, raden, colleges, parlement en verenigingen. 
Vreemd hè, mijnheer De Bruin? En ze doen 't over 
het algemeen nog goed ook. 
Genoeg hierover; men moet ook voor de beantwoor- 
ding van nonsens de juiste maat weten. 

H. v. R. 

WEREjDI 

LEBËNSRAUM. " 
„Het Kompas" wijst in een hoofdartikel op de acti- 
viteit in Nederland van een vrijgestelde van het 
Comité „Grenzland-ausschlusz". Het blad blijkt van 
mening, dat deze vrijgestelde, Hcrr Achermann, hier 
de rol van een politieke Duitse agent speelt, dat het 
Comité zich in ernst' de illusie maakt Nederlands 
gebied tot Duits gebied te kunnen maken, en dat het 
zich hierbij gesteund weet door invloedrijke Britse, 
Duitse en Nederlandse autoriteiten. Ten bewijze daar- 
van wordt aangevoerd, dat Hcrr Achermann in een 
auto en met benzinetoewijzing van de Britse bezet- 
tingsautoriteiten rijdt, dat hij een „permit" voor grens- 
overschrijding bezit en dat hij van Nederlandse auto- 
riteiten een visum ontvangen heeft. 
— De vraag van „Het Kompas"; „Wie verleende 
deze heer zijn visum en om welke reden?" behoeft 
inderdaad wel dringend beantwoording. 
BABYLONISCHE SPRAAKVERWARRING. 
Een van de kenmerken van onze tijd is, dat de din- 
gen bij voorkeur niet bij hun juiste naam worden 
genoemd. 
Massamoord op gezonde mensen noemt men „liqui- 
datie". Moord op zieke mensen heet „euthanasie". 
Menselijke wezens noemt men „eenheden" of „per- 
soneel". Men is aardig op weg om het communisme 
de „nieuwe democratie" of de „volksdemocratie" te 
noemen. Fascisme en nationaal-socialisme worden 
terecht mensonwaardige stelsels genoemd, maar het 

; communisme, dat in verwerpelijkheid niet voor deze 
stelsels onder doet, wordt in een geheel andere orde 
van grootte geplaatst. Onwettige handelingen worden 
„illegaal" genoemd, ook als iedtrc rechtvaardigings- 
grond voor onwettigheid ontbreekt. 
— Het wordt tijd, dat men de dingen weer bij de 
juiste naam gaat noemen en de waardebepaling der 
dingen niet meer laat afhangen van hun nut voor 
een bepaalde groep of partij. 

i OPVOEDING EN VADERLANDSLIEFDE. 
Éen inzender in de Vrije Tribune van „Vrij Neder- 
land" vraagt zich af of een militaire instantie het 
recht heeft een jonge onderwijzer het brood uit de mond 
te nemen, omdat hij principieel dienstweigeraar is. 
Erger nog dan deze broodvraag acht hij het, dat 
iemand, die om gewetenswille geen soldaat kan zijn, 
ongeschikt wordt geacht om onze kinderen — die 
wij een wereld ronder geweld willen doen opbouwen 
<— op tc voeden tot de „christelijke en maatschap- 
pelijke deugden", die de uitgangspunten van ons 
onderwijs heten tc zijn." 
— In de dagen van onze diepste nationale verne- 
dering hebben wij, aldus de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen in een circulaire aan alle 
scholen, eerst recht gevoeld wat de overweldiger 
ons ontnomen had. Het nationale besef, dat zich moest 
kristalliseren in de schuilhoeken van het hart. heeft 
zich georganiseerd in de kringen van het verzet. 
Aan het ondcrVijs de taak om de jeugd te doordrin- 
gen van het ideaal: ons volk, dat. vernederd en ge- 
slagen, zich moeizaam opricht, weer te maken tot 
een groot volk. 
LET OP UW SAECK! 
De te Berlijn verschijnende krant „Berlin am Mittag" 
krijgt ook onder de Geallieerde Contróle-Raad nog 
gelegenheid zijn traditionele hetze tegen Nederland 
te voeren. 
In een hoofdartikel over de ontwikkeling der Neder- 
lands-Indonesische verhoudingen spreekt dit blad 
over „Nederlandse brutaliteiten, zoals die alleen uit 
het Derde Rijk bekend zijn", over „de slag, die door 
de koloniale mogendheden werd gewonnen" en over 
„het doden van vertegenwoordigers der nationale 
intelligentie op dezelfde brutale wijze en met dezelfde 
middelen als die, waartoe de beulen van het Derde 
Rijk in Polen' en de bezette gebieden der Sovjet- 
Unie hun toevlucht namen". 
— Men moet maar durven! Het wordt hoog tijd, dat 
de Nederlandse Missie te Berlijn door een protest 
bij de Geallieerde Contröle-Raad paal en perk stelt 
aan dit soort berichtgeving, ook al ligt zij in het- 
zelfde vlak en wordt zij waarschijnlijk door dezelfde 
motieven gedragen als die van de in Nederland 
verschijnende „Waarheid". 
HET TOEVLUCHTSOORD VOOR 
WONINGZOEKENDEN! 
In de „Uitkijkpost", een „onafhankelijk nieuwsblad" 
voor Heiloo, (een riant forensendorp met een tien- 
duizend inwoners), lezen wij; 
Volgens officieuze berichten zijn er in ons dorp 
een 25-tal bestaande of toekomstige gezinnen, die op 
de wachtlijst voor een woning staan. De nieuwe hui- 
zen in Plan West worden uitsluitend betrokken door 
mensen van buiten Heiloo. 
— Wanneer men weet dat in andere plaatsen van 
dezelfde grootte honderden woningzoekenden zijn, dan 
vraagt men zich af of het niet goed is, dat een 
„Rijkswoningdistributie-inspectie" hier optreedt. Wan- 
neer inderdaad de woningnood zedelijke gevaren in 
zich bergt als probleem, gelijk eens de werkloosheid, 
dan is dit een nationale zaak geworden en moet onze 
Overheid zich hier — het gehele volk ten goede — 
mee bemoeien. « 



DE A.A.T. VAN HET WATER 

Iedereen weet, welke taak de Aan- en Afvoer Troe- 
pen In Indië hebben. Öe chauffeurs rijden met 
hun wagens in soms eindeloze convooien over de 

talloze wegen van het Indische land om de overal 
verspreide troepenonderdelen van leeftocht en ma- 
terialen te voorzien. 
Dit vervoer te land ging altijd uitstekend, dank zij 
het leger taaie, doorzettende cauffeurs en monteurs, 
die vaak twintig-urige werkdagen maakten. Hun werk 
kreeg en krijgt dan ook vaak woorden van lof. Al- 
leen het water bleef altijd een probleem bij het ver- 
voer. Wel werden de grote transporten prompt dobr 
de Nederlandse marine verzorgd, maar voor de vele 
kleinere, vervoeren te water was het vervelend om 
telkens weer bij anderen te moeten aankloppen. 
Dit was aanleiding voor de landmacht om zelf haar 
kunnen eens ter zee te beproeven. 
In Maart 1947 werd te Batavia het Korps Water- 
transport opgericht, waarbij aan diverse legeronder- 
delen het verzoek werd gedaan om woudlopers met 
zeebenen af te staan. Het Korps begon met achttien 
kleine Amerikaanse marinebootjes en vier man per- 
soneel. In de afgelopen maanden werd het korps 

- echter steeds groter. Uit de hele Archipel werden de 

m 
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non-actieve bootjes o.m. van de republikeinse ma- 
rine opgespoord. Titans telt het korps meer dan hon- 
derd „bodems" en een tweehonderdtachtig koppen. 
Aanvankelijk bleven de werkzaamheden tot de haven 
en omgeving van Tandjong Priok beperkt. Veel we- 
tenswaardigs viel daar niet over te melden. Na de 
politionele actie zwermden de bootjes echter uit naar 
diverse plaatsen om het eigenlijke werk te beginnen 
en nu na de afgelopen maanden kan met recht van 
de Korpsgeschiedenis worden gesproken. 
Aan 'een van de wateren in Priok ligt de reparatie- en 
opleidingsbasis, waar de landingsvaartuig^ worden 
uitgerust en zeewaardig gemaakt. Daar worden ka- 
nonniers van de opgeheven lucht- en anti-tank-artille- 
rie-onderdelen omgeschoold tot bootslieden, motor- 
drijvers, .en lichtmatrozen. Daar krijgen de Holland- 
se binnenvaartschippers, die aanvankelijk als infan- 
terist of genist naar Indië kwamen, onderricht in 
touwsplitsen, motortechniek, enz. Er wordt een offi- 
cieel examen afgenomen door het Departement van 
Scheepvaart, waarna aan de z.g. schippers certifica- 
ten worden uitgereikt, en dan komt de practijk in 
Tjilatjap, Medan, Palembang, 
Vooral rondom deze laatste stad op Zuid-Sumatra, 
waar het gecontroleerde gebied een oppervlakte, on- 
geveer zo groot als heel Nederland beslaat, doen de 
boten met hun bemanningen belangrijk werk. 
Men kan rustig zéggen, dat het vervoer daar practisch 
helemaal door het nieuwe Korps wordt verzorgd  
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Door het onmetelijke groene landschap stroomt 
breeduit en sterk de machtige Moesi met zijn ver- 
schillende zijrivieren. In het eentonige woudgebied 
is de bevolking schaars. De grote en kleine dorpen 
hebben zich voornamelijk genesteld langs de oevers 
der rivieren. De wegen zijn te tellen en practisch 
geen enkele is gedurende de republikeinse tijd onder- 
houden, zodat de vernielende stortbuien in de natte 
moesons jarenlang vrij spel hadden en de wegen da- 
nig hebben verspoeld. De A.A.T.-wagens zijn daar 
dus onbruikbaar. Maar er liggen honderden militai- 
tairen in dit gebied en dié kunnen niet van de wind 
of het Moesiwater leven. 

De politionele actie heeft de jongens van de OTV.W.- 
Stoottroepen, de Rode Olifanten-K.N.I.L.-bataljons en 
K.L.-bëwakingsdetachementen diep het binnenland in 
gevoerd en zij hebben hun bivaks in de dorpen langs 
de rivieren opgeslagen. Tientallen buitenposten, wel- 
ke moeten worden voorzien van voedsel, kleding, 
munitie, voertuigen, geniemateriaal. Welfare-artike- 
len, enz. 
De troepen moeten worden afgelost, krijgsgevange- 
nen en gewonden verplaatst, enz. En dit alles is het 
werk geworden van het Korps Watertransport. ■ 
De kleine L.C.V.P.'s varen met drie man equipage, 
ze patrouilleren en vervoeren troepen. 
De middelgrote, R.C.L.'s verplaatsen voertuigen en 
minutie. De Higgins slepen dekschuiten met zakken 
rijst en suiker, kisten met-blikjes, melk en vlees en... 
kerstpakketten. Van het begin der actie af varen ze 
al. Tijdens een van de spannende dagen werd een 
hekwieler door een granaat getroffen en onmiddellijk 
zonk het vaartuig. De machinist soldaat Willekens 
werd schipbreukeling. Hij zwom naar de oever met 
de anderen en betrad de geheimzinnige oetan (oer- 
woud). Dat het daar niet pluis was, bleek wel, toen 
hij plots een houten speer uit z'n heup zag steken,' 
Gelukkig kon hij een dezer dagen het hospitaal weer 
verlaten, met een litteken-souvenir, om later over te 
vertellen. 
En elke dag varen de boten oppieuw. Vaak dag en 
nacht door. De stroming is sterk. Het water bonkt 
met kracht op de boegen. Maar achter de stuurrade- 
ren staan Hollandse boys, bruingekoperd. Ze turen 
de rivieren af naar de ondiepten, kolken en andere 
hindernissen. Ze varen stroomopwaarts naar „bo- 
ven", zoals ze het noemen, tot in de uithoeken van 
het woudgebied, waar weer anderen op voorraden 
wachten. 
Ik heb ze gezien, de zeelui van de landmacht. 
Ik heb ze zien werken en ik heb weer een beetje 
meer respect voor onze eenvoudige Nederlandse 
dorps- en stadsjongens gekregen. 
En weer zeg ik: Met dit soort mensen zal het waar- 
achtig wel gaan èn nu hier in Indië  èn later in 
Nederland! 
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Van „Boymans" naar „Weldam". 
De regering deelt kastelen uit  
Wij hebben vier uren in de rij gestaan maar wc 
zijn niet meer aan de beurt gekomen, hetgeen ons 
spijt, want Dr. Hannema had er wèl een. 
Kent U Dr. Hannema niet? U weet wel. de vroe- 
gere directeur van Museum Boymans te Rotterdam 
enne  de gevolmachtigde van Ir. Mussert voor 
het Museumwezen. Ja juist, die is 't. 
Toen generaal Scyffardt met ,,Lcgioea"-eer werd 
begrayen was Dr. Hannema ook van de partij (om 
te begraven en niet om begraven te worden wel te 
verstaan. En wat dat partij' betreft, daar bedoe- 
len wij 'niets mee). 
Na de bevrijding onderging Dr. Hannema het lot 
van zijn museumstukken: hij werd gecatalogiseerd 
en veilig opgeborgen in het kamp Hoek van Hol- 
land. uit welke verzameling hij in Juni 1946 werd 
verwijderd. 
Maart 1947 vond het Rottcrdjmsc Tribunaal, dat 
hij de belangen van het Nederlandse volk niet be- 
wust benadeeld had. Nou ja, 't zit 'm natuurlijk 
in dat ,,bewust"  
Nu Februari 1948, verleent de regering aan Dr. 
Hannema toestemming het kasteel ,,Weldam" in 
de nabijheid van Goor in gebruik te nemen ten 
einde daar een particulier museum in te richten. 
Wij zijn het met de gang van zaken bijna eens. 
Bijna, want Dr. Hannema hoort wèl in een mu- 

'S-eum, maar niet als directeur. 
Gevolmachtigden van de leider krijgen verzamel- 
waarde, ziet U  
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LUCTOR ET EMERGO" 

Bij de aankomst van de 

Johan van Oldenbarneveldt 

Ik worstel en ontzwera. 
Aan dit kloeke devies van het Zeeuw- 

se land moeten wij denken, sprekende 
met de terugkerende mannen aan boord. 
Niet alleen de Zeeuwen, de meerder- 
heid van de opvarenden, ook de andere 
mariniers en K.N.I.L.-militairen, hebben 
zich deze wapenspreuk waardig getoond. 
Uit de gesprekken en verhalen blijkt 
hoe zij hebben „geworsteld" in een 
draaikolk van moeilijkheden en geva- 
ren, maar ook hoe zij zijn „ontzwom- 

De provincie Zeeland leverde direct na de bevrijding een 
bataljon O.V.W.-ers voor de verdere bevrijding van Ne- 
derland en de strijd tegen de Jap. Welk een prestatie dit 
voor een zo zwaarbeschadigde provincie is geweest, zal 
iedereen begrijpen, die de geweldige verwoestingen, door 
oorlogsgeweld aangericht, met eigen oog heeft aanschouwd. 
Hoe dringend had Zeeland na de oorlog behoefte aan de 
krachten, die nu weer zijn thuis gevaren. Maar de Zeeuwen, 
gewend het landsbelang zwaarder te laten wegen dan het 
gewestelijk belang, stonden hun beste krachten met een 
royaal gebaar af aan het leger. 

Deze houding heeft allerwegen waardering gevonden, ook 
van officiële zijde. Zo liet Z.K.H. Prins Bernhard zijp bij- 
zondere belangstelling blijken door de mannen tegemoet te 
varen op het Noordzee kanaal. Het eenvoudige, hartelijke 
welkom van de Prins viel bij de soldaten in goede aarde, 
Jhr. de Casembroot, Commissaris der Koningin in de pro- 
vincie Zeeland gewaagde van het „schitterende gedrag" der 
terugkerende militairen. Adjudant Vincken uit Sas van Gent 
sprak ongetwijfeld namens alle opvarenden, toen hij uiting 
gaf aan zijn verwondering over de goede ontvangst met 
de woorden; „We staan ervan te kijken. We hebben er zo 
wel eens het een en ander over geboord, maar dat Jiet zo 
zou gaan, dat konden we na alle ondervonden teleurstel- 
lingen in Indië niet geloven," 

Het is te hopen, dat de gehele demobilisatie zal blijven staan 
in het teken van deze ontvangst. Vergissen wij ons niet, dan 
zullen velen bereid zijn te zeggen; eind goed — al goed. 
Toch is ons wel gebleken, dat velen zich niet de moeilijk- 
heden verhelen, die zij nog zullen ontmoeten bij het roeken 
naar een nieuwe werkkring. Niet een ieder voelt er voor te 
gaan werken in de steenkolenmijnen, hoe aanlokkelijk dit 
ook is voorgesteld door een personeel-werver, vertegen- 
woordiger van de mijnen, die zich gedurende de reis aan 
boord bevond. Wij kunnen ons dit heel goed voorstellen. 
Doch tegelijkertijd willen wij ervoor waarschuwen, dat men 
de persoonlijke verwachtingen niet te hoog moet stellen. 
Niet te veel staren op de Indische salarisschaal, niet de 
vroegere (misschien minder betaalde) baan zonder meer 
vaarwel zeggen om te grijpen naar (een beter betaalde 
werkkring, die te „hoog" ligt. Laat men zich met beide 
benen op de begane grond stellen óm zich vanaf die plaats 
rustig te oriënteren op de mogelijkheden, die binnen het 
bereik liggen. 
Zulks is na twee jaren afwezigheid dringend noodzakelijk. 
Het is de taak van het Nederlandse bedrijfsleven deze man- 
nen hierbij te helpen. Zo gezien kunnen wij het initiatief 
van de Nederlandse mijnen van harte toejuichen. 

Gelukkig hebben de Zeeuwen ingezien, dat het initiatief 
niet van één kant behoort te komen. 
Zo vernamen wij, dat het Zeeuwse bataljon een eigen 
Sociale Dienst heeft opgericht, teneinde het vinden van een 
werkkring te vergemakkelijken. Een officier, afkomstig uit 
het bedrijfsleven, leidt dit werk. Die kant moet het uit," wil 
men komen tot een bevredigende oplossing van dit moeilijke 
probleem. 

Tenslotte hoorden we nog enkele klachten, die om de aan- 
dacht vragen. 
In de eerste plaats het even bekende als droevige tekort 
aan geestelijke verzorging voor de protestanten. Hierover 
is in de loop van de tijd al zoveel geschreven, dat we vol- 
staan met het doorgeven van deze klacht. 
Wat vele militairen eveneens zwaar op de maag ligt is de 
slechte kwaliteit van de hun in Indië verstrekte cigaretten. 
Het deviezen-argument van „Het Lichtspoor" achten de 
soldaten onaanvaardbaar. Zij begrijpen niet, waarom zij in 
Indië cigaretten moeten roken van een mindere kwaliteit 
dan zij in bezettingstijd hier ooit zijn gewend geweest. De 
jongens zouden meer dan tevreden zijn met „strootjes", zo- 
als nu in Nederland worden cjhrookt. Daarmede zou de 
zwarte handel in Indië ook verminderen. 
Als het Nederlandse volk werkelijk „meeleeft met de jon- 
gens overzee", dan zal het desnoods een vermindering van 
het tabaksrantsoen hier billijken. ' 

  ANDREE. 

Dit nummer wordt gratis aangeboden 
aan 2400 gedemobiliseerde militairen. 



DE ST.ANTOINE ZINKT..! 

door 

JAN 
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Het is een hele drukte bij het schip. De bur- 
gers van Meerkerk dragen af en aan met 
eten. Ze hebben het zelf ook niet breed in 

dit dorp, maar voor die stumperds op het Ka- 
naal wil toch ieder nog wat van zijn karig deel 
afstaan. 
Langzaam glijdt de roeiboot naderbij. Eigenaar- 
dig, de mensen aan de wal hebben zoveel aan- 
dacht bij de gevangenen in het ruim van de boot, 
dat ze de roeiboot niet zien. Gelukkig maar. Er 
staat maar één Duitse schildwacht op het ruim, 
de anderen zitten in de roef. 
„Het is toch wel bar ook," zegt één van de jon- 
gens. „Een ruim vol "Hollanders, een Kanaaldijk 
vol Hollanders en één mof er tussen, die het hele 
zaakje in bedwang houdt, het zou in Rusland niet 
gebeuren, wij zijn nog veel te fatsoenlijke lui." 
Peter roeit niet meer. Zachtjes glijdt de roeiboot 
langs de romp van het schip heen. Nu zitten ze 
er achter onder, vlak bij de roef. Hier kunnen ze 
betrekkelijk ongestoord hun werk doen. Van over 
het Kanaal kan niemand hun bewegingen volgen, 
daar is het te donker voor. De mensen op de 
Kanaaldijk kunnen ook niets zien, want ze zitten 
aan de buitenkant onder de schuit. Alleen de 
moffen, vlak boven hun hoofd, in de roef, daar 
moeten ze voor oppassen, die zijn bovendien het 
gevaarlijkst van allemaal. 
Er valt geen. woord. Peter en Arend houden de 
roeiboot bij de St. Antoine. Jimmy doet zijn werk, 
kalm, zonder enige overhaasting, secuur. Hij 
haalt de'limpet uit het water op  zoekt een 
gevoegd gedeelte van de roef  dan gaat het 
gebeuren... een licht klikje... het ding zit, op- 
zetstang laten zinken, weg, jongens, weg. 
Mis poes! 
Hebben de moffen in de roef iets verdachts ge- 
hoord ? 
Zijn ze misschien opgeschrikt dodr dat tikje? 
Hoe dan ook, er stormen er een paar naar bo- 
ven... leunen over de reling... ontdekken die drie 
in de roeiboot... ah, dat zit niet goed... geagiteerd 
schreeuwen ze het uit: Was ist los, Mensch? 
Het klatert weg over het grijs-groene water. Op 
de Kanaaldijk worden de mensen onrustig. Wat 
moet die mof hebben? 
„Poot stijf houden" flitst het door het brein van 
de saboteurs  niet wit om je neus worden  
blijf kalm, neem een Dr. Dushkind  niet direct 
antwoorden  even laten zakken  anders 
klinkt er misschien een verdachte trilling door je 
stem. 
Jimmy neemt de leiding. 
„Hebben jullie iets te ruilen?" 
„Was, Mensch". 
„Te ruilen!" 
„Om te roken", Jimmy maakt een beweging met 
zijn vingers, die aan moet tonen, dat het over 
sigaretten loopt. 
„Wij hebben boter en kaas. Laat 'm eens zien, 
jó." 
Arend steekt de boter en de kaas omhoog. 
De mof trekt een verliefd gezicht in de richting 
van de Hollandse zuivelproducten. 
„Ach, was, Mensch. Nichts zu rauchen. Wir sel- 
ber auch nicht  Verdammte Bande." 
„Da's jammer" repliceert Jimmy, „niks aan te 
doen, dan gaan we het daar nog maar eens pro- 
beren." 
Hij wijst in de richting van de Duitse sleepboot. 
Peter trekt al aan de roeispanen. De mof laat 
hen gaan. Op weg naar de sleepboot, fluistert 
Arie; „Jammer, dat we maar één zo'n ding heb- 
ben, anders plakten we er nog één tegen die mof- 
fensleepboot aan." 
Peter, ook niet veel gewend op het gebied van 
boter en kaas, merkt op; „Het zou toch eeuwig 
zonde van dat kaasie zijn, als het vannacht de 

. lucht ingevlogen was." 
„Ik wou nog vragen, of ik in zijn testament 
kwam," zegt Jimmy met een droog gezicht. De 
andere twee kunnen slechts met moeite een lach- 
bui onderdrukken. 

Als ze vlak bij de sleepboot zijn, kijkt er één om, 
of de mof hen nog gadeslaat. Niets te zien. 
Vlug zwenken ze naar rechts af, want hetzelfde 
smoesje hief op te hangen heeft geen zin. 
„We zullen die dikbuiken vetmesten" grapjast 
Peter. 
Ze verdwijnen in de duisternis. 
„Die zit", lacht Arend. 
Inderdaad,\ die zit er stevig tegen aan, en de 
magnetische kracht van zo'n limpet is wel zo 
groot, dat ze niet bang behoeven te zijn, dat het 
ding er ontijdig afglijdt. 
De roeiboot wordt bij de schipper achtergelaten 
en dan gaat elk zijns weegs. 
Jimmy naar de commandopost, waar Ruurd al vol 
ongeduld op hem staat te wachten. 
„Hoe is het afgelopen?" 
„Voor de bakker, hoor." 
„Man, ik begon me werkelijk ongerust te maken, 
het duurde zo afgrijselijk lang." 
„Zij, die geloven, haasten niet", bromt Jimmy 
terug. 
Dan gaan ze aan het avondeten bij een morrend 
fornuis onder het warme licht van een petroleum- 
lamp. Morgen Zondag. 
Hoe zal het aflopen? 

❖ . 

Zondagnacht 12.15 uur. 
De „St. Antoine" heeft Meerkerk reeds ver 

achter zich liggen. De Lek is al gekruist. In 
Vreeswijk is er geschut. Men vaart op het Amster- 
dam-Rijnkanaal tussen Vreeswijk en Jutphaas, 
ongeveer 100 meter voor de nieuwe verkeersbrug 
in de weg van Jutphaas, langs het fort, naar 
Houten. 
Het is pikkedonker, regenachtig, guur. 
Een- echte Novembernacht. 
In het ruim is het stil geworden. De gesprekken 
zijn verstomd. Men tracht de slaap te vatten. 
Enigen is dit gelukt. De geluksvogels. Maar de 
meesten doen geen oog 'dicht. Wie zou er kunnen 
slapen onder zulke omstandigheden? * 
Waar zijn ze nu? 
Waar gaan ze heen ? 
Hoe zou het nu thuis zijn? 
Joviale mensen, daar in Meerkerk, die hebben 
tenminste nog wat over voor een medemens in 
nood. 
Maar wat schiet je eigenlijk op met zo'n stukkie 
brood. Je zou in staat zijn om het zo op te knab- 
belen. Je doet het natuurlijk niet, je bent wel 
wijzer. Zuinig zijn. 
Tegen de buitenwand kabbelt het water. 
Raar idee, dat je hier je hoofd te rusten legt in 
het stro en dat boven je hét water stroomt  
toch wel een mooie uitvinding, die schepen  
maar minder mooi om er als slaaf in vervoerd 

„Ach, was, Mensch. Nichts zu rauchen, 
Wir selber auch nicht... 
Verdammte Bande." 

te worden  het lijkt wel een kruistocht uit 
de Middeleeuwen  alleen toen kon je nog gaan 
als je wilde. 
Achter in de roef hokken de Duitsers samen. 
Een paar liggen tegen de wand aan, languit op 
de bank te snurken. Dat mag eigenlijk niet, het 
consigne luidt, dat ze wakker moeten blijven, 
maar de discipline is er wel wat uit, in ieder 
geval heel wat minder dan toen ze de IQe Mei 
1940 naar het Westen stroomden. De anderen 
zitten om het tafeltje heen  kaarten wat  
drinken een borrel, zelfgemaakt  roken een 
slechte sigaret. 

Zóndagnacht 12.15 uur. 
Het zuur in de limpet heeft haar werk bijna 

gedaan  nog een heel dun sliertje metaal  
daar vliegt de slagpen in de lading  de ex- 
plosie komt  een knal  het schip waggelt. 
Doodsangst slaat om het hart van de Duitsers in. 
de roef. Met onweerstaanbare kracht gulpt het 
water naar binnen. 
„Hilfe  Hilfe!" 
Eén rukt het deurtje open, hijst zich met uitpui- 
lende ogen naar boven, een tweede volgt. 
De roef staat al half vol. 
„Ich versaufe  ich versaufe  Hilfe  Hil- 
fe!" gilt er één. 
Eén van zijn kameraden grijpt hem bg zijn jas, 
sleurt hem mee het trapje op. Boven gekomen, 
zakt hij in elkaar, bewusteloos. Hij mist een arm 
en een hand. Afgeslagen door de limpet. 
„Erich ist noch da," roept er één in zijn doods- 
angst. Eén man ijuikt weer weg in de roef, die nu 
bijna helemaal vol-staat. Hij tast als een wilde in 
het rond, zo maar, onder water. Daar voelt hij een 
jas  rukt er aan  Gott sei Dank, het is 
Erich. 
Maar wat is dat vreemd. Hij beweegt niet. Hij laat 
zich maar willoos tegen het trapje opsleuren. 
Als ze hem boven hebben, zien zij het, hij is dood. 
Een stuk van de roefwand is tegen z'n hoofd ge- 
slagen, het is aan de linkerkant ingedeukt. 
De ander ligt in het zijboord. Hij bloedt vrese- 
lijk  zal leeglopen als ze hem niet afbinden... 
ze weten geen raad  de schuit zakt steeds 
dieper weg achter  één dood  één bijna 
dood  een zinkende schuit en  o, lieve 
help  daar gaan de Rotterdammers  ze 
springen als gekken overboord  ze sjouwen 
hun bewusteloze kameraad nog wat meer naar 
voren  zien zich dan de buit ontglippen  
beginnen te brullen van angst en van woede. 
De kapitein van de sleepboot heeft het onheil 
bemerkt. Hij draait op de kant aan. Daar ligt 
de „St. Antoine"; achter, bij de roef, 6 tot 7 
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meter van de kant; vöör, bfl de gevangenen, 1 
ft 2 meter. 
De kapitein, die alleen met zijn knechtje aan 
boord is, ziet de Rotterdammers wegvluchten. 
Hij staat te trappelen van woede. Waar blijven 
die schildwachten nu ? Hij mag zijn sleepboot 
niet verlaten, kan het trouwens niet, al zou hij 
het honderd keer willen. 
Hij brult naar de bewakers van de „St. Antoine". 
,,Sieh, die verdammten Hollander, das Vieh!" 
Wat was er intussen in het ruim gebeurd? 

De soezerige stilte in het donkere ruim wordt 
wreed verstoord door een geweldige klap  
hier en daar flikkert een zaklantaarn aan  
een stuk of twee, drie mannen springen op uit 
het stro  anderen blijven nog even liggen, de 
ogen wijd open  wat is dat?  weer een 
aanvaring  net als gisteren?  dan plotse- 
ling de angstkreet achter uit het ruim  
water  water! 
Mannen, d'r uit, we zinken! 
Het wordt een paniek daar onder in dat don- 
kere ruim  er is maar één smal laddertje 
naar boven  daar moeten ze alle 300 langs... 
die het dichtst bij het laddertje liggen klauteren 
als razenden naar boven  beneden wordt het 
hachelijk  allemaal duwen en stuwen ze naar 
dat smalle gat  twee tegelijk klauteren naar 
boven  ze raken klem  het Water stroomt 
met kracht naar binnen  beneden gegil, ge- 
vloek  één roept er om zijn schaaltje  hjj 
had het van zijn buurvrouw geleend en het goeie 
mens beloofd het mee terug te nemen uit Duits- 
land  mijn schaaltje.,  mijn schaaltje  
vanaf dat moment dateert zijn scheldnaam: 
schaaltje. 
Een stoere bootwerker trekt met stierenkracht 
aan de benen van de twee vastgeklemde man- 
nen  hij tuimelt naar beneden  raakt on- 
der de voet  gilt het uit  de prop is los- 
geschoten  daar klauteren ze naar boven... 
water  water! 
Het water stijgt, ze voelen het aan hun voeten, 
ze schreeuwen, razen, tieren, duwen, trekken. 
Het wordt een onontwarbare kluwen daar be- 
neden aan het laddertje  en het water stijgt... 
het stijgt  en niet zo'n beetje. 
Ze vechten voor hun naakte leven  wie denkt 
er nog om een ander  je leven redden  dit 
hol uit  de sterksten het eerst  hier geldt 
de wet van de rimboe  de spelregels van de 
jungle  ze persen zich het mangat uit  de 
dood beneden ontvliedend  het leven tege- 
moet. 
De schuit komt steeds schuiner te hangen  
beneden glibberen ze over het natte stro  
door het water, dat nu al tot de knie staat  
er glijden er naar beneden  plonsen in het 
drabbige water  krabbelen overeind  wer- 
pen zich weer in de richting van het laddertje 
 de weg naar het leven. 
Ze grijpen elkaar beet in hun doodsangst   
trachten zich aan elkaar vast te houden  
rukken er één, die al halverwegen het laddertje 
hangt, naar beneden  een ander, die langs de 
achterkant naar boven geklommen is, slaat zijn 
been er om heen  slingert zich met een kat- 
achtige zwaai het gat uit, hij rolt in het zij- 
boord  maar hij is er uit  haalt diep de 
koele nachtlucht in. 

(Wordt vervolgd.) 
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Gedenkschrift Chr. H.B.S. 
Amsterdam 
doorDr.J. W. Marmelstein 

keeds kort na de Mei-dagen 
van 1940 rees het plan ter 

'•nagedachtenis van oud-leer- 
lingen der Chr. HBS aan de 
Moreclsestraat te Amsterdam, 
waarvan er vijf d'e strijd voor 
het vaderland met hun dood 
bezegelden, een gedenkplaat in 
het gebouw der HBS te plaatsen. 
De oorlogsjaren boden echter 
geen gelegenheid hen op passende 
wijze in het openbaar te eren. De 
plannen werden opgeschort tot 
na de oorlog. In die rampspoedige 
jaren is dat aantal van vijf uit- 

gegroeid tot een Jijst van 33 namen. Velen hunner 
hebben doelbewust hun leven geofferd voor een 
hoog en heilig ideaal. Niet zonder ontroering her- 
denkt Dr. Marmelstein, die ze als leraar allen heeft 
meegemaakt, hen in dit sobere, maar aangrijpende 
geschrift. Ook-wij vinden in dit geschrift namen van 
mensen, die in onze kring nooit vergeten zullen wor- 
den. 
Daar is Henk Dienske, de onvermoeibare LO-leider 
van Amsterdam en Noord-Holland, architect H. J. 
van der Veen, Dirk Kuyper uit Harderwijk. Velen 
der herdachte oud-leerlingen kwamen om in de Ja- 
panse gevangenkampen. 
Niemand zal de som der doorgestane angsten en 
folteringen kunnen zeggen, noch het verdriet peilen 
van degenen, die hen het naast stonden. 
Doch er is een troost, die uitstijgt boven alle leed 
en lijden. Dat is de wetenschap, dat Christus de Heer 
is, en dat Zijns is de overwinning. Met het heen- 
wijzen naar die overwinning, welke allen die in Hem 
geloven zullen aanschouwen, besluit dit sobere, doch 
aangrijpende geschrift. 

AD. 

.Onderdrukking en Verzet" 
(Nederland in Oorlogstijd) 

R 

eeds in ons nummer van 6 Sept. 1947 kondigden 
wij de uitgave aan van de eerste twee 'van dit in 
44 afleveringen verschijnende werk over oorlog 

In de nummers 3 en 4 wordt de oorlog van Mei 1940 
behandeld en wij moeten erkennen, dat dit is ge- 
schied op zeer bekwame en deskundige wijze. De uit- 
gebreide beschrijvingen van verschillende acties, ge- 
ïllustreerd met vele foto's en kaartjes geven een 
goede indruk van hetgeen in die vijf dagen is ge- 
beurd. Natuurlijk moet men niet verwachten hier een 
min of meer geromantiseerd verhaal aan te treffen, 
dat zou de historische waarde van dit werk sterk 
verminderen, maar het gebodene heeft toch niet 
die dorheid, 'die ons meestal doet terugschrikken. 
Daar de gang der gebeurtenissen in de Meidagen 
van 1940 de lezers voldoende bekend zal zijn, achten 
wij ons ontslagen van de plicht de inhoud van deze 
twee delen te resumeren. Wij hopen dit wel te doen 
bij het t.z.t. te verschijnen deel (of delen), waarin 
de illegaliteit behandeld wordt. De wijze, waarop de 
redactie van „Onderdrukking en Verzet" — waarin 
verschillende klinkende namen voorkomen .— deze 
materie denkt aan te pakken, heeft vooral onze in- 
teresse. Voorzover ons bekend, is nog steeds geen 
enkele voormalige illegale organisatie geraadpleegd. 
Van rfen totaalindruk hebben wij ons vooralsnog te 
onthouden, het verschijnen van de volgende afleverin- 
gen zien wij met belangstelling tegemoet. 

KEES. 

REPUBLIKEINSE ECONOMIE 

In Pasoeroean staaf een zakkenfabriek. In de republikeinse tijd heeft deze fabriek —- we zouden willen 
schrijven doorgewerkt — doch we geven er de voorkeur aan te zeggen: heeft men deze fabriek aan de 

gang gehouden. Immers men kan toch moeilijk van werken spreken, wanneer men in de boeken leest, dat 
het uit 400 man bestaande personeel per maand slechts 2000 zakken vervaardigde! 
Aan grondstoffen kostte een zak drie roepiah. De verkoopprijs bedroeg 4 rocpiah. Er bleef dus elke 
maand 2000 roepiah over voor alle bedrijfs- en onkosten, zoals werklonen enz. Van deze 2000 roepiah 
ging een maandsalaris van 400 roepiah naar de directeur. Wat men tekort kwam paste de republiek bij. 
Niet waar, in de republiek ging alles immers op rolletjes? Het mag dan een paar centen kosten, maar 
geen zorgen voor de dag van morgen. 

(Uit: Wapenbroeders). 

Mei '40-'45 

de (Haulerwijkse) boer op 

Wij ontvingen deze weck een brief uit Haulerwijk. 
Bent U bekend in Haulerwijk? 

Wij niet. Wij hadden zelfs een ogenblik van sterke 
concentratie nodig om ons de provincie te herinneren, die 
dit ongetwijfeld vriendelijk dorp gastvrijheid verleent. 
Daarmee wil natuurlijk niet gezegd zijn, dat Haulerwijk 
een onbelangrijk dorp is. Het zegt enkel iets omtrent de 
gapende lacunes in onze aardrijkskundige kennis. 
Direct na het lezen van de brief hebben -wij deze lacune 
aangevuld. Wij hebben zelfs besloten Haulerwijk een stabiele 
plaats te gunnen in ons ( nu en dan) ietwat overladen brein. 
Vanwege die brief. 
U wilt natuurlijk ook weten, wat deze brief wel zo bijzónder 
maakt. U stelt er prijs op te weten, wat in die brief staat? 
Die belangstelling verheugt ons waarlijk. Die belangstelling 
heeft de Stichting, heeft de brief, heeft Haulerwijk dringend 
nodig. Zo dringend zelfs, dat wij onze drukker willen ver- 
zoeken het hier volgend gedeelte uit de Haulerwijkse brief 
vet te drukken. 
Het plaatselijk bestuur van. '40-'45, afdeling Haulerwijk, 
schreef ons: 

„In onze laatste vergadering werd ter sprake ge- 
bracht het idee of het niet mogeiyk zou zijn een 
actie te voeren om kinderen van gesneuvelde mak- 
kers een prettige vacantie te bezorgen (kosteloos). 
Onze afdeling (ze telt maar een paar leden) zou 
kans zien een twaalf tot vijftiental kinderen onder 
te brengen, b.v. in de Paas- of Pinkstervveek. 
(Liever dan Duitse, Franse of andere kinderen). 
We hebben hier speciaal gedacht aan de kinderen 
uit de steden." 

In het algemeen zijn we niet zo gek op brieven. Het geeft 
maar een slordige boel op je bureau. Maar dit soort brieven 
kunnen we werkelijk niet te veel krijgen. We mogen gerust 
zeggen; van dit soort brieven moet de Stichting het hebben. 
We lezen ze, leggen ze een ogenblikje weg, lezen ze nog 
eens, kijken eens peinzend door het raam naar de traditio- 
nele zilveren randen om de spreekwoordelijk geworden 
donkere wolk en zeggen dan, zo in gedachten: „Sjonge, zo'n 
brief toch. Niet gek. Verdraaid, niet gek." 
Die woorden puilen niet direct uit van uitbundigheid. 
Ze zijn ook geen dragers van originele gedachten, maar ze 
verbergen wel een grote mate van instemming. 
Want instemmen met het Haulerwijkse plan doen wij onge- 
twijfel. We willen voor de 'uitvoering van dit plan zelfs 
een hard-stalen lans breken. 
De vacanties staan weer voor de deur. Pasen, Pinksteren 
en vooral de zomermaanden. Voor velen van ons zijn de 
namen van de maanden Juni, Juli, Augustus, September 
pseudoniemen voor heide, zee en bossen. Voor velen van 
ons   niet voor allemaal. Bv. niet voor alle kinderen 
van onze gevallen makkers uit de grote steden. Terwijl 
juist zij een vacantie „op het land" zo hard behoeven. 
Kent U de kazernewoningen in Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag of Utrecht? Misschien niet, maar U wilt er 
zeker niet een ruilen tegen Uw eigen ruime en zon-, licht- 
en luchtrijke huis. 
In Amsterdam wonen heel veel kinderen twee- of driehoog, 
met het uitzicht op de gesluierde ramen van de overbuur- 
man of op een raol-blinde muur van een pakhuis. Moeder 
is elke dag blij, als de kinderen maar weer binnen zijn, want 
de voetbalspelletjes in de drukke straat zijn o zo gevaarlijk. 
En lang niet iedere moeder voelt zich rustig bij de weten- 
schap, dat Hcnkie of Jantje voor een middag de stad uit 
zijn om ergens te vissen. Zij verzet zich wel eens tegen die 
angst, want Henkie ziet de laatste tijd zo bleek en Jantje 
is al enkele weken zo lusteloos. Maar toch heeft ze de jon- 
gens maar liever om zich heen, drie-hoog, met het uitzicht 
op de gesluierde ramen van de overbuurman of op de mol- 
blinde muren van een pakhuis, 't Idee van de kinderen 
om zich heen te hebben is toch maar rustiger. 
Moeders „op het land", die dit lezen, U begrijpt Uw stadse 
zusters wel. U bent net zo. Maar Uw kinderen zien niet 
bleek, Uw kinderen voelen zich niet lusteloos, of ze moeten 
al ziek zijn. Maar dan hebben ze nog de frisse, sterkende 
lucht om op te knappen. 
En dat ontbreekt honderden kinderen in de stad. 
Hier hangt iets scheef. Uw rijkdom aan ruimte en gezonde 
lucht tegenover het gebrek daaraan in de grote steden. 
Daarom vragen wij U: help ons de zaak weer in evenwicht 
te trekken. Schrijf ons, vandaag nog, een kaartje met op- 
gave van het aantal te plaatsen kinderen en voor welke 
tijd. Of geeft U op bij het plaatselijk bestuur van '40-'45 in 
Uw woonplaats, welke besturen wij overigens in over- 
weging geven zelf even de boer op te gaan om plaatsen 
te zoeken. 
De Zwerver verwacht een vloedgolf van aanbiedingen. 

TOON. 

m 

____ m 



é 

Zeer geachte Redactie, 
1 n Uw nummer van 23 Januari heeft de heer H. V. 
' R., achter welke initialen ik gaarne de door mij zo 
gewaardeerde Henk van Riessen vermoed, mij over 
de tafel gehaald eh doen blijken, dat hij het terzake 
van de veel besproken „herbundeling" met mij roerend 
oneens is. Ik ben de heer Van Riessen voor zijn 
openhartig stuk dankbaar, maar zou toch gaarne 
een paar opmerkingen kwijt willen, die ik overigens 
niet beschouw als compleet. 
Dat ik mij sinds de bevrijding voor de „bundeling" 
niet hfb geïnteresseerd, spreek ik tegen. Het had een 
haar gescheeld of ik was eind 1944 al tot de GOIW 
toegetreden, maar een m.i. onhebbelijke en onrecht- 
vaardige uitval van de Bredase GOIW in mijn rich- 
ting deed mij op mijn voetstappen terug keren. 
Sindsdien heb ik de organen der gebundelde oud-ille- 
galiteit trouwhartig gevolgd en aan belangstelling 
heeft het mij nooit ontbroken. Wel is juist, dat ik de 
achtergronden van de betreurenswaardige spanningen 
in de oud-illegaliteit niet tot in details ken en dus 
bijvoorbeeld niet begrijp, waarom de Federatieve 
Raad vegen uit de pan krijgt, terwijl in hetzelfde 
nummer een nationale vertrouwensraad wordt geïn- 
troduceerd, die in feite niets anders schijnt te zijn dan 
een concurrent van de Nationale Federatieve Raad. 
Stellig niet minder dan Van Riessen heb ik gehoopt 
dat eerj georganiseerd overschieten van het oud ver- 
zet na zeer korte tijd zou kunnen worden beëindigd, 
Ih schaam mij er helemaal niet voor te 'erkennen, 
dat ik mij daarin met duizend anderen compleet heb 
vergist. Ik voel, dat er enerzijds nog altijd verbin- 
dende elementen zijn tussen de mensen van het oud- 
verzet, die teloor zouden gaan wanneer er niets an- 
ders was dan waf er aan partijen, groepen en ver- 
enigingen voor de oorlog altijd is geweest, en dat er 
anderzijds een bedenkelijk toenemende neiging is om 
over allerlei ongerechtigheid maar zand te strooien 
en volkomen te vergeten, dat het mede de gerechtig- 
heid was, waarvoor zo talloze vrienden het leven 
hebben gelaten. 
Een bundeling of herbundeling van de oud-illegaliteit 
als een „wandelend geweten" te bestempelen is niet 
mijn vondst, maar die van de Amsterdamse Procu- ■ 
reur-Fiscaal Me. Sikkel, wiens qualificatie ik evenwel 
gaarne overneem. 
Ik geloof inderdaad, dat het goed is wanneer er een 
groepering bestaat, geschikt om te dienen als onder- 
en achtergrond voor activiteit, gericht op het telkens 
wakker schudden van ons volk, wanneer het bij de 
wiegeliedjes van de bejubelaars van de goede oude 
tijd in slaap dreigt te sukkelen. Ik geloof inderdaad. 

dat het goed is wanneer het oud-verzet een stetn 
blijft overhouden en dus getuid kan geven. Dat hef 
nodig is, betreur ik; dat het overbodig is, ontken ik. 
Moge ik het laten bij deze terloopse opmerking/en en 
besluiten met de verzekering, dat tussen Van Riessen 
en mij de situatie mogelijk en wenselijk is, die Carlyle 
eens geestig omschreef met de woorden: „and then 
we walked aivay together differing only in ouc 
opinions", 

Mr. G. J. van Heuven Goedhart, _ 

Commentaar. 
Gaarne verlenen wij plaatsruimte aan Mr. Van Heu- 
ven Goedhart, die ons een brief schrijft naar aanlei- 
ding van een artikel in „De Zwerver". Genoemd 
artikel hield een bestrijding in van een hoofdartikel in 
„Het Parool" betreffende de herbundeling. 
Van de opmerking over schrijvers relatie met de 
GOIWN neem ik gaarne kennis, al meen ik, dat deze 
opmerking aan de feiten toch niet veel verandert. Het 
komt mij verder onjuist voor, te spreken van betreu- 
renswaardige spanningen in de oud-illegaliteit. De 
Nederlandse oud-illegaliteit heeft zich door uitsteken- 
de samenwerking en een goede discipline en zelf- 
beheersing onderscheiden, en zij kon zodoende ter- 
zake van nagenoeg al haar problemen één lijn trek- 
ken. Dat steekt bijvoorbeeld gunstig af bij de moei- 
lijkheden, die de verzetsbewegingen in Frankrijk had. 
Dat de verzetsbeweging sinds kort door een zakelijk 
meningsverschil met betrekking tot haar taak ver- 
deeld is, doet aan de goede harmonie van de eerste 
jaren na de bevrijding niets af. En ook dat zakelijk 
meningsverschil zal geen slachtoffers vragen, indien 
men het maar werkelijk tot het zakelijke beperkt. 
In dit verband mag Mr. v, H. G. niet uit het oog 
verliezen, dat er een principieel verschil is tussen de 
Nat. Vertrouwensraad en de Nat. Federatieve Raad, 
zodat de één bij-, de ander afgevallen kan worden in 
dezelfde „Zwerver". 
Dat er nog altijd een goede harmonie bestaat tussen 
oud-verzetslieden kan ik. in het algemeen gesproken, 
toegeven, maar dit is slechts grond voor een persoon- 
lijk of groepsgewijze contact, dat' in ons geen tegen- 
standers vindt. Integendeel. 
Waar het om gaat, is, of de oud-illegaliteit geroepen 
is tot activiteit op het punt van de kwijnende ge- 
rechtigheid, aangenomen, dat het er daarmee inder- 
daad slechter voorstaat dan twee jaar geleden, wat ik 
ernstig betwijfel. Waar het om gaat, is, of de oud- 
illegaliteit door middel van de actieve herbundeling 
geroepen .is ons volk wakker te schudden. Waar het 
om gaat, is, of dit middel der herbundeling niet erger 
is dan de kwaal. 
Wij hebben daar een gevestigde mening over. die 
wij steeds uitvoerig toegelicht hebben en die men 
tot nu toe nog niet met zakelijke argumenten heeft 
kunnen weerleggen. 
Overigens ben ik van mening, dat Mr. Van Heuven 
Goedhart niet ten onrechte schrijft, dat zijn brief niet 
compleet is. 

H. v. R. 

DE COMMUNISTEN IN DE KERK 

Paultje, Paultje, waar moet dat heen. Schrijft me daar in „De Waarheid", dat een communist er niet 
minder om is, als hij in een protestantse kerk trouwt, vanwege het principe der verdraagzaamheid. 
Laat Marx je niet horen en laat Koejemans je niet lezen, want die is er juist uitgezet jam zijn 

verdraagzaamheid tegenover Ds. Buskes c.s. 
Is dat nu principieel communisme, om een arbeider zijn christelijke opvatting of zelfs de uiterlijke vorm 
ervan te laten behouden? * 
Marx heeft 't wel anders geleerd. Het geloof van de mens is resultaat van zijn bestaansvoorwaarden. 
De kerk is uitgevonden door de bezittenden om hun bezit veilig te stellen. De godsdienst is opium. Op 
het minimum niveau van de proletariër bestaat geen godsdienst meer; de proletariër alleen is waarachtig: 
de rest liegt, om der wille van het betere bestaanspeil. Als de heilstaat komt en die komt zo zeker als 
twee maal twee vier is, dan is er geen godsdienst meer, geen bezit, dan zijn er geen klassen meer, dan 
is iedereen gelijk, gelukkig en welvarend. 
Nu moet ik Paul toegeven, dat de baas in Moskou die rompslomp van Marx allang heeft opgegeven. Er 
komt n.l. niet veel uit van de theorie. Of de heilstaat komt of niet, is niet meer van belang. Belang- 
wekkend is slechts de klassenstrijd en om deze te stimuleren, houden de bazen de massa de mythe van de 
heilstaat voor, waar ze zelf niet meer in geloven. Ze geloven in wezen in niets meer, net zo min als 
de nazileiders. De leidende kliek is bijna nihilistisch. Bijna, want in de dictatoriale macht geloven ze nog 
wel. Wat ze willen, is de macht en een volgzame massa. Elk middel daartoe dienend is geoorloofd. 
Zo bezien kan De Groot natuurlijk nog welwillend staan tegenover een kerkelijk huwelijk, ondanks 
Marx, en met Stalin, die de kerk op het ogenblik gebruiken kan en dus vertroetelt. 
Inderdaad, een beroep op Marx treft de communist niet meer. Maar wat hem wel treft, is de vraag of 
hij de lijn van de partij volgt, want nu er geen zekerheid meer is, geen vaste principes meer bestaan, 
nu is 't enig zekere, de wet, die Stalin om tactische redenen stelt. 
En daarom ben ik nu zo bang voor Paultje. 
Want twee maanden geleden op het congres, moest hij zelf vaststellen, dat de partij zich moest gaan 
distanciëren van de rest, dat er geen gemeenschap mocht zijn tussen het proletariaat en de neo-fascis- 
tische demoliberale plutocratische kapitalisten, of korter, zij, die geen communist zijn. Zodoende werd 
Koejemans gewipt. Maar dan is 't toch al te gortig om een goeie maand later zelf aan te gaan pappen 
met de kerk. Zo vlug veranderen zelfs de principes van de baas niet. De tijdslimiet is de vergeetachtigheid 
van de massa. 
Nee, mijnheer de hoofdredacteur en partijsecretaris dat staaltje van gedaanteverwisseling kan de 
partij geen goed doen. En U weet wel, ook over U gaan er rapporten naar Moskou. Er zijn grenzen 
en de leiding handelt raak, snel en afdoende. Niet binnen enkele maanden weer een nieuwe hoofdredac- 
teur Dat is voor de proletariër niet meer te verwerken, laat staan door kapitalisten, zoals ik. 

H. v. R. 

JA zw&cf 

deutexeid 

tand 

Ce» 

„De Waarheid" schrijft als verweer tegen de 
Amerikaanse publicaties over het monsterverbond 
tussen Duitsland en Rusland in 1939: 
In München hadden Chamberlaia en Oaladicr met Hitlec c» 
Mussotini de oorlogi tegen de Sowjet-Unie afge»|Koke». 
..Stoot gij maar toe." zeiden rij tot Hidcr. ,,wij zullen 
wel pareren!" ^ 
Paul de Groot, moet erbij geweest zijn in Mün- 
chen, dat hij het zo precies weet. Maar hij is blijk- 
baar niet geweest bi) de besprekingen in Augustus 
1939 tussen Von Ribbentrop en Molotov. En daar 
waren wij. 
Molotov zei bij die gelegenheid: „Stoot gij maar 
toe, wij zullen wel incasseren." (Polen, Estland. 
Letland, Lithauen, Besarabië.) 

In Roemenië gaat het goed. ,,De Waarheid" schrijft 
tenminste: 
Thans hebben de communisten voorgesteld van de bestaan- 
de partijforoiaties over te gaan tot een democratisch volks- 
front, ora daarmee een hogere organisatorische eenheid te 
bereiken. 
Broederlijke samenwerkingi met elkaar en anderen ■ hoe 
schril steekt dit af bij bet beeld van oorlogsophitsing. en 
kolonisatie, dat zekere democratie in het verre Westen 
oplevert! 
„Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag' 
ich dir den Schadel ein." Arme Roemeense Pet- 
kov's. Gij komt in een dodelijke communistische 
omarming. 

In het Vlaamse plaatsje Godewaecsvelde is een baby ge- 
boren, die reeds in de wieg oud-ootn was. De volgende 
gegevens strekken ter verduidelijking van dit wonder; zijn 
vader is %ï jaar en zijn moeder 23 jaar. De oudste zoon uit 
het eerste huwelijk van de vader is reeds 55 jaar. Ter- 
loops zij vermeld, dat de baby bovendien blf de geboorte al 
zestien oomreggers had, 

(Trouw). 
Arme baby. Wat zal dat kind zich vroeg levens- 
moe voelen. Wil het al die oom-zeggérs tevre- 
den stellen, dan zal het wel spoedig naar de no- 
taris moeten stappen om zijn testament te laten 
maken. 

Leverancier gevraagd van witte knotten SCHAPENWOL 
voor venten. 

* (Adv. Parool). 
Wij hebben alleen nog zwarte knotten voor 
grieten. Kunt U 't daarmee doen? 

Het is nog niet bekend of de bank beroofd is. daar «en 
van de overledenen nog geen samenhangende mededelingen 
heeft kunnen verkrijgen. 

(Gooise Klanken), 
Of die bank beroofd is, interesseert ons geen 
cent, maar we zijn benieuwd wat die overle- 
denen straks zullen zeggen. 

Te koop weaeus ziekte DAMESKAPSALON met *■„*,„ j 
in welvarend dorp in 't Wcstiand. 

(Adv. Parool). 
Wij moeten geen zieke dameskapsalon. En zeker 
niet met woningen. 

.J 

Ex-Gevangenen 

fiuCdiyen hun êewahen. 

Op Zaterdag, 21 Februari a.s. des middags 
2 uur, zal in de zalen van Restaurant „De 
Passage", Velperplein 21 te Arnhem, een hul- 
diging plaats hebben van de bewakérs van het 
Huis van Bewaring aldaar, die zich tijdens 
de bezetting onderscheiden hebben door hun 
loyale houding. Grotendeels uit oud-gevange- 
nen is een comité van aanbeveling gevormd, 
waarin bekende persoonlijkheden hebben zit- 
ting genomen. 
Aan 4000 oud-gedetineerden is reeds een uit- 
nodiging tot bijwoning van deze merkwaardige 
bijeenkomst verzonden. Zij, die nog geen uit- 
nodiging ontvingen, doch bij de huldiging aan- 
wezig willen zijn, kunnen dit kenbaar maken 
aan de secretaris van het uitvoerend, comité, 
de heer F. M. Verduyn, Karthuizerstraat 23, 
te Arnhem. 



in memoRiAin 

JACOB DE GRAAF 
Geboren 11 Augustus 1911 te 

Groningen, 
Overleden 9 DecerrAer 1944 
te Engerhafen (Neuengamme) 

LU1TZEN YAN DER WEY 
Geboren 29 Octobcr 1905 te 

Wanswerd (Fr.) 
Overleden 18 Maart 1945 

te Pargen (Dld.) 

IA 

i ; 

Mr Jacob de Graaf, die zijn studie in de rechten aan de 
V.U. te Amsterdam voltooide, was, zoals een van 
zijn vrienden het uitdrukt, een sterke ziel met een wat 

moeilijk en hoekig karakter. Zijn waarachtigheid echter 
raakte de bodem van zijn hart, maar ook de harten van 
anderen. Zijn geweten was voor anderen dikwijls een norm 
voor hun handel en wandel, zonder dat hij hun uitgesproken 
leider was. Wie zich voor zijn vriendschap openstelde en 
zijn eenzaamheid en zwijgzaamheid wist te verdragen en 
eerbiedigen, kon rekenen op een trouw en een eerlijkheid, 
die alleen in de gemeenschap met Christus kan worden ver- 
kregen en ook slechts zó was zijn vriendschap te verstaan. 
De gemeenschap der heiligen is niet zoetig en wee, maar < 
zoekt langs de weg van de scherpe en ware critiek de 
vreugde der vrijheid in de geest. 
Het was dan ook als vanzelfsprekend, dat Mr de Graaf 

'zich verzette tegen de Duitse overheersing, hij deed dat 
omdat hij Christen was. Op zijn advocatenkantoor te Amers- 
foort vond de eerste Topvergadering, die in deze plaats 
gehouden werd, een gastvrij onderdak. Ook toen zijn mede- 
werker in October 1943 werd gearresteerd ging hij door als 
een getrouw soldaat van Christus, die strijdt waar hem dit 
geboden wordt en die hét gevaar niet schuwt. 
Samen met zijn vriend, Luit van der Wey, koster van de 
Westerkerk te Amersfoort, waarheen na de bovengenoemde 
arrestatie het contact verlegd was, zette hij zijn werk voort, 
ondanks het feit, dat het kantoor aan de Stationsstraat door 
de SD in de gaten werd gehouden. 
Wat precies zijn secretaresse tot verraad gedreven heeft 
zal wel nooit nauwkeurig bekend worden — een deskundige 
heeft voor het Gerechtshof verklaard, dat zij door omstan- 
digheden volkomen de kluts kwijt was —, maar op een 
kwade dag leverde zij de namen van De Graaf en Van 
der Wey aan de SD over. Op 2 Juni 1944 werden beiden 
gearresteerd. Via Utrecht en Oraniënburg werd Mr de 
Gr«Saf naar Neuengamme gebracht, waar hij, zoals de in- 
lichtingen zeggen, aan longontsteking is overleden. 
Wij kunnen en mogen niet treuren, dat zijn werk eindigde 
met de dood in een concentratiekamp, want God heeft hem 
gezegd; „Genoeg, Uw tijd is vol". 

Hei leger der Gezochien. 

In 't donker uur, met stil gebaar. 
Bewust van 't grijpende gevaar. 
Gedreven door de vaste wil 
Zijn plicht te doen ■— zo God het wil. 
Zo trokken z'op en vochten. 
Het leger der gezochten. 

Door d'overmacht terneer geveld, 
Ontrukt, beroofd, bedreigd, gekweld. 
Gedood, onteerd, tot es verbrand. 
Zo was 't in 't vrije Nederland. 
Toen trokken z' op en vochten. 
Het leger der gezochten. 

Hun legers groeiden tot een macht; 
Het onrecht wekte op tot kracht, 
Tot offerdaad, tot offermoed. 
Tot offeren van goed en bloed. 
Zo trokken z'op en vochten. 
Het leger der gezochten. 

Hun legers telden rang noch stand, 
'f Verschil viel weg. slechts éne band 
Verbond hen allen, groot en klein. 
Zij wilden dienen, redders zijn. 
Zo trokken z'op en vochten. 
Het leger der gezochten. 

En velen vielen om hen heen 

Hun rijen sloten weer ineen. 
En steeds opnieuw 'en onverstoord 
Werd 's vijands macht'ge druk 

verstoord. 
Zo trokken z'op en vochten. 
Het leger der gezochten. 

Een korte, gezette gestalte, een forse, diepe stem, waar- 
mee hij vele malen gedichten en proza voordroeg: 
gevoelig en romantisch: dat was Luit van der Wey. 

Op zijn transportfiets, waarmee hij de klanten van zijn klein 
kruideniersbedrijf langsging om de onvoldoende baten van 
zijn kosterschap aan* te vullen, droomde en dacht hij. Deze 
man kon diep blij zijn en zijn eveneens diep-pessimistische 
buien verdreef hij altijd met de woorden: „Kop op, jongens, 
't is oorlog!". Was hij niet rijk in zijn vriendschap en was 
het geen lust om met hem te praten? De humor tintelde altijd 
door zijn woorden, ze sprak uit zijn ogen en klonk door 'in 
zijn stem. Lachen kon hij, gul en smakelijk lachen, maar 
ergens in die lach was altijd een serieuse toon. Hij bewees, 
dat het Christelijk geloof een ruime, ja de ruimste en de 
echte Vrolijkheid kon geven. 
Is het wonder, dat God hem in de bezettingstijd een taak 
gaf, die hij zou moeten volbrengen tot een onherroepelijk 
einde. Maar om het uitzicht op zulk een einde heeft hij 
zich niet aan die taak onttrokken. Toen in Octobcr 1943 
door een arrestatie het kantoor van Mr de Graaf niet meer 
veilig was en het contactpunt werd verlegd naar de Wes- 
terkerk in het Soesterkwartier, waarvan Luit van der Wey 
koster was, hebben velen in het kostersgezin, waar zijn 
vrouw hem in alle moeilijkheden terzijde stond, een gastvrij 
tehuis gevonden. 
Hetzelfde verraad, dat zijn vriend De Graaf deed arresteren, 
werd ook hem noodlottig. Op 2 Juni 1944 werd hij in zijn 
woning, waar zovelen hem hadden leren kennen en waar- 
deren, door de SD opgepakt en naar de Gansstraat in 
Utrecht vervoerd. Zijn lijdensweg is zeer lang geweest en 
heeft hem gebracht in de verschrikkingen van verschillende 
kampen, zoals Vught, Sachsenhausen en Bergen-Belsen. 
Zij, die hem in zijn gevangenschap hebben meegemaakt, 
getuigen van zijn rotsvast geloof en de steun, die hij voor 
velen in die buitengewoon zware omstandigheden is ge- 
weest. De vijand mocht zijn illegale activiteit stopgezet heb- 
ben, aan het blij getuigen van zijn geloof was geen einde. 
Luitzen van der Wey, die als leider van het LO-district 
Amersfoort vooraanstond in de strijd tegen een overmach- 
tige vijand, bl^ff als Christen op zijn post tot God hem 
op 18 Maart 1945 tot zich nam. Hij overleed door uitput- 
ting te Fargen, een Duitse marinebasis aan de Weser. 

Mr Jaap de Graaf en 
Luit van der Wey " 
kenden elkaar voor 

de oorlog niet, maar in de 4 
illegaliteit werden zij vrienden. Onze voor-oorlogse 
burgerlijkheid zou hen nooit hebben samengebracht; 
een verkeerd begrepen standsverschil zou deze twee 
sterke karakters elkaar nooit hebben doen ontmoeten, 
maar toen zij in de oorlog zo „heel toevallig" con- 
tact kregen met elkaar, lachten hun zielen om de 
domme reserves en zij werden vrienden; zó ruim was 
de vrijheid van hun geest, gebonden aan Christus' 
opdracht. 
Elke dag kwam de koster het kantoor van de advo- 
caat binnen met de uitroep: „Kop op, jongen, 't is 
oorlog", en speels trok hij dan zijn vulpenhouder als 
revolver en richtte die op zijn vriend. Uren boom- 
den zij over de taak van de Christen-Nederlander in 
deze tijd. En wat zij als hun plicht zagen, deden zij 
met dezelfde vrijheid en vreugde, waarmede zij hun 
vriendschap hadden ontvanger,. 
Toen Oom Frits nog als „Van Zanten" — voor het 
eerst het advocatenkantoor aan de Stationsstraat te 
Amersfoort betrad, was de geest daar rijp om hem, 
de ijveraar voor vrijheid en recht, te ontvangen. 
Er was geen uitleg nodig, het onderwerp was: het 
verzet uit liefde tot God en zij zochten in een onge- 
kende gemeenschap de strijd tegen de slapheid en 
gemakzucht van, ons Nederlandse volk en de Neder- 
landse christenen. Daar was een droefheid in hun 
hart, omdat zovele „leiders" achter welgekozen argu- 
menten hun lafheid verborgen. Het echte, waarach- 
tige, „revolutionnaire" bloed, dat zuiverend werkt, 
stroomde in hun aderen. 
Zo werd in Utrecht de Landelijke Organisatie voor 
hulp aan Onderduikers, die haar centrale figuur in 

hun leqeRS telöen Rang jioq stanö 

Carie Stomp te Zeist bezat, voorbereid. Wekelijks 
werd in Utrecht „beurs" gehouden* en de contacten 
kwamen uit alle delen van de provincie. Vaak was 
Oom Frits er en hij beloofde ons een premie op elke 
ongehoorzaamheid aan de overheid! 
Mr de Graaf en Luit van der Wey brachten met 
anderen om beurten een bezoek aan de beurs en daar 
werd dan trouw gehandeld in werkkrachten. Op het 
advocatenkantoor echter werd de aandacht het meest 
geconcentreerd op het geestelijk verzet. Zowel bij 
Mr de Graaf als bij Van der Wey groeide het be- 
wustzijn, dat de Christenheid moest ontwaken uit de 
slaap van een welgebouwde maar inhoudsloze Gods- 
dienst. Van der Wey greep zijn pen en in een vlotte 
en pittige stijl hekelde hij de laffe houding van vele 
vooraanstaande heren. Zijn korte, snelle en puntige 
pijltjes troffen de roos. En daarmede bereidde hij zijn 
vrienden en kennissen voor op de strijd, die hen na 
de oorlog zou wachten. Immers door lezing van zijn 
geschrift werd het idee geboren om na de oorlog een 
nieuw blad uit te geven, waarin de kracht van het 
geestelijk ontwaken zou worden geopenbaard. In het 
„Herrijzend Nederland" van na de oorlog werd het 
streven van De Graaf en Van der Wey voortgezet; 
helaas bleek, dat het in normale tijden moeilijker is 
de gloed van het geloof te behouden dan in een tijd 
van noden, terwijl de trompet met het eerlijke, zij het 
gebrekkige geluid al spoedig werd overstemd door het 
luidruchtig concert der zakelijke politici. 
Ondertussen groeide het werk der LO. Meermalen 
werden de Topvergaderingen te Amersfoort gehou- 
den. De eerste vond plaats midden 1943. Op een 

Zaterdagmorgen stroomde 
het advocatenkantoor vol - 
- in het begin was de voor- 
z chtigheid wel eens ver 

te zoeken — en met niet minder dan 25 man ver-* 
gaderde de Top. Het was een lust om te zien: Oom 
Frits die als „leider" en ziel van de groep steeds 
weer zijn leutige opmerkingen maakte. Wie bracht 
ook weer de palingen mee, die tijdens de besprekingen 
werden opgepeuzeld en waarvan de graten de vol- 
gende morgen in stoelen en tussen boeken werden 
teruggevonden? Wie van de deelnemers vergeet die 
Topvergadering, die in een schuur te Amersfoort werd 
gehouden en waar de voor het eerst gekraakte bon- 
kaarten werden verdeeld over de provincie en distric- 
ten? Wie van de Top-mensen zal de Oosterkerk ver- 
geten en zijn koster en kosters-vrouw? Na een moei- 
zame weck vonden zij bij hen een gastvrij onthaal. 
Amersfoort vormde in de LO een belangrijk centrum 
en de verzetsgcest in deze stad was voor een niet 
gering deel aangewakkerd door woord en werk van 
deze twee mensen. Tot  
Op 2 Juni 1944 vielen Mr J. de Graaf en L. van der 
Wey in handen van de SD, tengevolge van verraad 
van De Graaf's typiste. Wij kunnen nooit met zeker- 
heid zeggen, wat het meisje bezielde, toen zij de SD 
de adressen van deze twee illegalen verschafte, maar 
wè] is vast komen te staan, dat zij hen opzettelijk 
verried. 
Noch De Graaf, noch Van der Wey keerde terug. 
Wij hebben hen beiden goed gekend: Mr de Graaf, 
sterk in zijn vriendschap, Van der Wey, gemakke- 
lijker in de omgang maar ook alle onwaarachtigheid 
schuwend. Beiden hebben zij volhard tot het einde 
toe, beiden zullen zij de kroon des Levens ontvangen. 

HANS. 



ATTENTIE! 
In verband met 'het uitbetalen 
van geleende gelden in de perio- 
de der vijandelijke bezetting 
wordt opsporing verzocht van 
een persoon met donker uiter- 
lijk, droeg steeds een Egyptisch 
linnen regenjas met grote olie- 
vlek. 
Deze persoon bezócht meerma- 
len een bekend adres in Tilburg 
en gaf dan als referentie Kees 
N.B.O. op. 
De oud-illegalen, - vooral van 
LO. en Trouw, waarvan ge- 
noemde persoon een vertegen- 
woordiger was, worden verzocht 
opgave te doen aan: 
C. A. van der Hooft, Station- 
straat 5, te Tilburg, of Nachte- 
gaalstraat 12 te Breda. 

DE BRÜTALE REIS 

De eerste tocht naar Indo- 
nesië door: 

JOT POLMAN 
I Reg. Stoottroepen 
„Dit eersfe boek, dat over 
de stootte, is verschenen, 
het verhaal van de reis 
naar Indonesië en de lot- 
gevallen in Semarapg, is 
geen taai reisjournaal, 
het is kleurrijk als de tro- 
pische natuur zelf, dyna- 
misch als een plm, een boek 
dat onze aandacht van het 
begin tot einde gevangen 
houdt." 
(Strijdend Nederl. no. 25) 

In dit boek leven de herin- 
neringen van alle stoottroe- 
pers. Uw boekhandelaar 
kan het U leveren. Bestelt 
het direct. 240 pagina's, ge- 
bonden in keurige band 
f 3.50. 
Uitgave: A. ROELOFS VAN 
GOOR — MEPPËL. 

STEMPEL FJ^BRIEK 
vaNDERBWig VESTZ'JDE ror-ZAAXnaw 

TELEF, 4128 POSTR. 217102 

In een dag gereed. 

Alles op het gebied van Stempels 
Cliché s en naamplaten. 

Voor elk transport 

hoe vreemd of raar, 

A. LUIK staat altijd 

voor U klaar 

* 

luik's Iransportondernemimj 

Zaandijk Tel. 81994 

Zeldzaam aanbod 
Voor elk aannemelijk bod ; 
Geuzenliedboek, Ie, 2c en 3e ver- 
volg. Ie ingemaid, zonder numme- 
ring. 2 en 3, gebonden en genum- 
merd. Brieven aan G. Pit Jr. 

Noordbargerstraat 13 
E M M E N (Dr.) 

Levenspositie 
Voor direct gevraagd in manufac- 
turen- en confec iezaak in Noord- 
Holland : 
cao natta winkelbedlande 
ook bekend met woninginricht ng 
en eta eren. G.G. of P.G. 
Brieven onder no. 618 Bur van 
dit blad. 

Koninklijke Marechaussee. 

Bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee 
kan een aantal 

JOIWCELJEPEftf 
geplaatst worden voor opleiding tot Mare- 
chaussee (beroepsmilitair). 

Sollicitanten moeten voldoen aan de volgende eisen: 
le. Ongehuwd Nederlander. 
2e. Leeftijd 19 t.m. 24 jaren. 
3e. De Lagere school met vrucht hebben doorlopen. 
4e. Minimumlengte (blootsvoets gemeten) 1.75 m. 
5e. Geen bril dragen. 
Voorts zullen zij bij de keuring moeten voldoen aan de voor 
de Koninklijke Marechaussee gestelde keuringseisen. Eigenhandig 
geschreven en opgestelde so licitaties met korte levensbeschrijving 
onder vermelding van vorengenoemde eisen, spoedig, doch 
uiterlijk op 25 Februari 1948, te richten aan: 

Commandant Koninklijke Marechaussee 
HAAMWEG 4, VGRAVEJN HAGE 

Zij, die reeds eerder hebben gesolliciteerd en werden af- 
gewezen, zomede militairen, bestemd voor uitzending naar 
Nederlandsch-Oost-Indië komen niet in aanmerking. 
Naam en particulier adres in blokletters vermelden. Sollicitaties, 
welke niet aan bovenbedoelde eisen voldoen, kunnen niet Jn - 
behandeling worden genomen. 

Macliinefabr. Frans Smulders 

CROESELAAN 20, UTRECHT 

Bekwame en aank. Draaiers 

Ervaren 

Machine-Bankwerkers 

en Constructie-Bankwerkers 

Modelmakers 

Handvormers 

zoekt voor 
spoedige 
indiensttreding: 

Zeer aantrekkellijke voorwaarden. 

Voor de verkoopafdelingen van 

VERF VAN VETTEWINKEL 
worden voor spoedige indiensttreding gevraagd: 

Kantoorbediende (mni.) 
leeftijd 18—21 jaar, eindexamen H.B.S. 5 j.c. 
voor verantwoordelijke werkzaamheden. 

Export-Facturist 
leeftijd 18—21 jaar, opleiding M.U.L.O. of 
H.B S., diploma typen. 

Facturiste 
leeftijd 16—18 jaar, opleiding M.U.L.O. of 
H.B.S., bij voorkeur diploma typen. 

Jongste Bediende (mnl.) 
leeftijd ongev. 18 jaar, opleiding M.U.L.O. 
of H.B.S. 

Eigenhandig geschreven sollicitaties onder opgave van 
schoolopleiding, leeftijd, verlangd salaris, enz. aan de 
Personeelsafd. van de N.V. H. Vettewinkel i Zonen, 
Prins Hendrikkade 80—82 te Amsterdam-C. 

HiilxuiiimnhiiiMiiiiiimiiiiiimiiMiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiMiiiiiiiiiiMiiiiiiiiHiiiiii: 

| GEDEMOBILISEERDE GRAFICI! | 

| Uw terugkeer in 'de burgermaat- | 
schappij behoeft U geen zorgen | 
te brengen. | 

De N.V. Drukkerij en Uitgeverij | 
| J. H. DE BUSSY le AMSTERDAM | 
1 biedt U een plaats in haar Grootbedrijf i 
| als ZETTER, BOEKDRUKKER, STEEN- en | 

OFFSETDRUKKER, BINDER, BANKWER- 1 
KER enz., = 

| Voor vakmenschen vaste positie en goede belooning. i 

| Aanmelden dagelijks tusschen 10 en 4 uur bi) | 
| den portier, Rustenburgerstraat 146-148 of 
| schriftelijk: Rokln 62, Amsterdam (C.) 

nilliMllllllllllllIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIHHmiHHdIlHIIimilllHlllimilHIHtllHIINIIIHIIIIIIIIIttlllllllH 

N.V. A.T.O. VAN GEND & LOOS 

kan uitstekende vaklieden plaatsen: 

a. 1 e klas A^OZltClUTS voor dieselmotoren 

b. 1 e klas MiOHtCUTS voor benzinewagens 

c. Een goede Plaatwerker/Lasser, 

zowel electrisch als autogeen. 

d. Bankwerkers 
► 

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten 
aan het Hoofdkantoor Moreelselaan 2, Utrecht 
Afd. Technische Dienst. . 

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

Q, 

b. 

C. 

Machinebankwerkers 

Constructie - plaatwerkers 

Koperbankwerkers 

d. Koperslagers 

Voor aankomende krachten bestaat eventueel 
gelegenheid tot opleiding. 

Aanmelden persoonlijk of schritfe'ijk bij: 

WIENER i Co. MacbiDefaliriek en Metaalgiaterij 
Oostenburgervoorstraat 29-31, Amsterdam C. 

De 

heeft 
plaatsing 
voor : 

METERFABRIEK, DorMt 

enige 
STEMPELMAKERS 

enige 
FRAISERS 

enige 
BANKWERKERS 

of voor hen die zich hierin willen bekwamen. 

Aanmelden mondeling of schriftelijk bij 
Meterfabriek, Dordrecht. 

In ons bedrijf kunnen geplaatst worden; 
DRAAIERS 
BANKWERKERS 
VORMERS 
CO NSTRUCTIE WERKERS 

Gelegenheid tot algemene ontwikkeling door veelzijdige 
werkkring in onze Machinefabriek, Uzer- en Metaalgieterl) 
of Constructiewerkplaats. Goede verdienstel U kunt nu 
reeds schrlftel. of mondelinge sollicitaties bij ons indienen. 

N.V. Kon. Nederlandse Machinefabriek 
BEGEMANN HELMOND 

TERVCi lil DIENST? 

Zeilers 
kunnen zich 

melden 
bij: 

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN & Zn. 
SINGEL 281 * TELEFOON 32239 * AMSTERDAM-C. 

O 
3 
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ingevolge paptertoewifiing B.P.P, no. 4383, venchljnt deze uitgave 
wekelijks en ts de omvang van dit nummer 8 pagina's, pagina- 
formaat 29 x 40. 
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DE ALGEMENE REKENKAMER 
ofoor Dr /A. M. LUCAS 

Ontstaan en samenstelling. 
Nadat in November 1813 Nederland van de 

Franse overheersing werd bevrijd, stelde de 
Souvereine Vorst Willem I reeds in December 

van genoemd jaar een „Rekenkamer der Verenigde 
Nederlanden" in. In 1814, bij het tot stand komen, 
van de nieuwe grondwet, werd die instelling beves- 
tigd onder de naam van „Algemene Rekenkamer", 
welke naam zij tot heden heeft gehouden. 
Oorspronkelijk telde de Kamer 13 leden, welk aantal 
in 1841 tot 7, in 1929 tot 5 en in 1934 tot 3 daalde. 
De leden worden benoemd door de Kroon, op voor- 
dracht van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
De Rekenkamer doet voor elke vacature een aanbe- 
velingslijst van zes personen aan de Tweede Kamer 
toekomen, waarop de Tweede Kamer bij haar voor- 
dracht zodanig acht zal slaan, als haar dienstig 
voorkomt. 
De Koningin benoemt uitv de leden der Rekenkamer 
een Voorzitter. 
Naast de leden zijn er twee plaatsvervangende le- 
den, die op dezelfde wijze als de gewone leden wor- 
den benoemd en actief dienst doen bij afwezigheid 
van één of twee der gewone leden. 
Thans bestaat het college uit de heren: 

Th. Sanders, voorzitter, 
Prof. Dr. O. Bakker en 
Drs. M. de Bloeme. 

Juist als bij de rechterlijke macht heeft men de leden 
van de Rekenkamer onafhankelijk willen maken van 
de uitvoerende en de wetgevende macht door ze on- 
afzetbaar te maken. Ontslag wordt hun verleend 
met het einde van het jaar, waarin zij de ouderdom 
van 70 jaar bereiken. Overigens kunnen zij uit hun 
ambt worden ontzet en geschorst door de Hoge Raad 
bij een met redenen omkleed arrest om vrijwel de- 
zelfde redenen, als dit bij rechtere mogelijk is. 

Taak en verantwoording. 
IJ ebben wij in het bovenstaande iets medegedeeld 
*■ ^ over het ontstaan en de samenstelling van de 
Algemene Rekenkamer, thans komt de belangrijker 
vraag naar de taak van dit hoge college. \ 
De grondwet bepaalt, dat de begrotingen van alle 
uitgaven des Rijks en de middelen tot dekking door 
de wet worden aangewezen. 
Ook dit jaar werden dan ook weer dadelijk na het 
openen der gewone zjtüng, de begroting van de uit- 
gaven en de wet op de middelen vooij het jaar 1948 
bij de Tweede Kamer der Staten Generaal ingediend. 
Bij de behandeling van de algeme'ne begrotingswet- 
ten hebben de leden der Kamers gelegenheid, inlich- 
tingen aan de ministers te vragen, om in staat te 
zijn, een oordeel te vormen. 
Nadat de dienst van een bepaald jaar is geëindigd, 
moet verantwoording worden afgelegd over het ge- 
voerde beheer en de Staten-Generaal moeten mede- 
werken tot het vaststellen van het slot der reke- 
ning. waarmede zij hun goedkeuring hechten aan de 
rekeningen, welke het betreffende wetsontwerp ver- 
gezellen. De Staten-Generaal dienen zich dus te 
overtuigen van de rechtmatigheid en de doelmatig- 
heid der ontvangsten en uitgaven. Zonder hulp en 
voorlichting is haar dit echter practisch onmogelijk. 
Die hulp en voorlichting worden nu o.a. gegeven 
door de Algemene Rekenkamer. 
Artikel 129 van de Grondwet bepaalt dan ook: 
De verantwoording van de Rijksuitgaven en -ont- 
vangsten over elke dienst wordt, onder overlegging 
van de door de Rekenkamer goedgekeurde rekening, 
aan de wetgevende macht gedaan, naar de voor- 
schriften van de wet. 
Uit het voorgaande blijkt reeds, dat het niet tot de 
taak van de Rekenkamer behcorjj> om vóór de uit- 
gaven gedaan worden, deze te beoordelen. De con- 
trole komt achteraf. Wel bepaalt artikel 76 van de 
Comptabiliteitswet, de organieke wet, welke o.a. de 
taak van de Algemene Rekenkamer regelt, dat door 
het hoofd van het betrokken Departement van Al- 
gemeen Bestuur, alvorens tot het opmaken van een 
opdracht tot betaling over te gaan, het gevoelen van 
de Algemene Rekenkamer kan inwinnen, doch dit 
geschiedt slechts bij uitzondering. 
Artikel 77 van genoemde wet bepaalt echter; 

p en van de snoeverige lijfspreuken van de 
mof (hij had er vele) was het gezegde: 

„Geld spielt keine Rolle'. Ziende op het en- 
kele tijd geleden in de dagbladen gepubli- 
ceerde verslag van de Algemene Rekenka- 
mer, kunnen wij ons, als bescheiden belas- 
tingbetalers, wel voorstellen waarom het geld 
voor sommige lieden in de bezettingstijd 
„keine Rolle" speelde, want het werd uit an- 
dermans zak gerold. 
Helaas schijnt een deel van ons na-oorlogse 
ambtenaren-corps zich eveneens vertrouwd te 
hebben gemaakt met bovengenoemde lijfspreuk 
onder het motto: Sijmen betaalt. 
Zo vierde het personeel van de Rijkskeuken- 
dienst in Juli 1945 feest met een tekort van 
jpOO gulden. Tot dekking van dit bedrag werd 
maar een gedeelte van de gebruikte keuken- 
inventaris verkocht, zonder er iets van aan 
het Rijk af te dragen. 
Wij zijn geen krentenwegers, maar dat een 
streekbureau van de Wederopbouw in No- 
vember 1945 een [eestavond gaf voor bijna 
1000 gulden en een afdeling van de politieke 
recherche voor de aanschaffing van druiven 
op een fuifje f 1278.92 betaalde, uiteindelijk 
van, afgehouden belastinggelden van ouders, 
die daardoor juist geen pondje druiven kon- 
den kopen voor hun zieke kind, neen, dat 
vinden wij ietwat te gortig. 
Het leek ons dienstig onze lezers iets naders 
over deze instelling, die slechts eens per jaar 
op de voorgrond treedt, te doen weten en het 
doet ons genoegen U hierbij, in het kader van 
de artikelenreeks betreffende onze staatsin- 
richting, een interessante uiteenzetting van de 

j hand van een deskundige te kunnen geven. 

1. Alle uitgaven ten laste der begroting zijn aan de 
verevening van de Algemene Rekenkamer onder- 
worpen. 

2. Wegens uitgaven, te kwijten uit de artikelen 
voor geheime uitgaven, alsmede, wanneer dit 
door ons wordt bepaald, wegens die op het hoofd- 
stuk voor onvoorziene uitgaven aangewezen, be- 
hoeven geen bewijsstukken aan de Algemene Re- 
kenkamer te worden overgelegd. Het ontwerp 
van laatstgenoemde uitgaven wordt in de alge- 
mene rekening, bedoeld in artikel 86, opgegeven. 

Controle op de rechtmatigheid. 
A rtikel 79 van genoemde wet geeft een nadere 
** omschrijving van controle op de rechtmatigheid 
der uitgaven, welke door de Rekenkamer moet wor- 
den uitgeoefend; Behoudens het bepaalde in het 
tweede lid van artikel 77 wordt door de Algemene 
Rekenkamer onderzocht: 
a. of de uitgaaf valt binnen de omschrijving van het 

begrotingsartikel, waarop zij is aangewezen: 
voorts of zij behoort tot het dienstjaar, ten laste 
waarvan zij wordt gebracht en of het begrotings- 
artikel toereikend is; 

b. of de schuldvordering niet was verjaard; 
c. of de overgelegde bewijsstukken naar waarheid 

zijn opgemaakt en voldoende zijn om het ver- 
kregen recht van de schuldenaar te staven: 

d. of in het algemeen geen wet, Koninklijk besluit 
of ander wettelijk voorschrift de verevening in 
de weg staaf. 

De hier omschreven taak is zeer omvangrijk en zou 
een zeer groot aantal ambtenaren eisen. Bovendien 
zou veel dubbel werk worden verricht. Het spreekt 
toch wel van zelf, dat elke departement een eigen 
interne controle kent. Bovendien staat boven deze 
controle-organen dat van het departement van Fi- 
nanciën. Het is zeker verantwoord, dat de Algemene 
Rekenkamer op genoemde contröle-organen steunt. 
Natuurlijk dient zij echter de bevoegdheid te be- 
houden, waar zij dit wenselijk acht, zelf opnieuw 
te controleren. En even vanzelfsprekend moet Zij ken- 
nis kunnen nemen van de resultaten van de con- 
fröle der eerder genoemde organen. 

Controle op de doelmatigheid. 
Naast de controle op de rechtmatigheid staat die 

ap de doelmatigheid, op de efficiency der uit- 
gaven. 
Artikel 60 van de Comptabiliteitswet zegt daarvan: 
1. De Algemene Rekenkamer is verplicht aan de 

hoofden der Departementen van Algemeen Be- 
stuur alle voorstellen en mededelingen te doen, 
die volgens haar oordeel kunnen leiden tot ver- 
mindering der Rijksuitgaven, tot vermeerdering 

- der Rijksontvangsten en tot verbetering of ver- 
eenvoudiging van 's Rijks geldelijk beheer. 

2. Zij is voorts gehouden aan de hoofden der De- 
partementen van Algemeen Bestuur alle opmer- 
kingen en bedenkingen mede te delen, die zij, met 
betrekking tot de ontvangsten en uitgaven, in het 
belang van 's Rijks schatkist nuttig mocht achten. 

3. Zij is bevoegd omtrent het in het eerste en tweede 
lid vermelde aan Onze INJinister van .Financiën 
en aan de Staten-Generaal zodanig mededelingen 
te doen als zij in 's Rijks belang nodig oordeelt 
en naar aanleiding van die mededelingen met deze 
nader overleg te plegen. 

Ook bij de uitvoering van de controle op de doel- 
matigheid kan de Algemene Rekenkamer hulp ont- 
vangen van de betreffende organen van het Mini- 
sterie van Financiën. 

Wij voor ons achten de controle op de doelmatig- 
heid buitengewoon belangrijk. Natuurlijk, de controle 
op de rechtmatigheid is noodzakelijk en wij zouden 
deze niet gaarne verzwakken. Bij de beschouwing 
van de twee genoemde controles komt ons echter 
onwillekeurig een vergelijking in gedachten met de 
ontwikkeling van de taak der accountants. Hier za- 
gen wij eerst ook een bijna zuiver controlerende 
functie achteraf. Het geven van bedrijfseconomische 
adviezen was uitzondering. Thans echter is de ac- 
countant in zeer sterke mate bedrijfseconomisch ad- 
viseur, zonder dat echter het zuivere contrölewerk 
is weggevallen. Zo zouden wij het op prijs stellen, 
als de Algemene Rekenkamer ook het geven van 
adviezén, waardoor het staatsapparaat meer efficiënt 
ging werken, meer tot haar taak ging rekenen. 
Algemeen verbreid is de mening, dat de staat duur 
en weinig efficiënt werkt. 
De gewone contröle-organen van de departementen 
blijken niet in staat, zelfstandig tot een meer econo- 
mische organisatie te voeren. 
Welnu, de Algemene Rekenkamer moge hier een 
mooie en dankbare taak vinden. 
Er zijn ook personen, die van oordeel zijn, dat de 
laatstbedoelde controle allereerst een taak van de 
Regering is en de Algemene Rekenkamer hier slechts 
een aanvullende taak heeft. Wij geloven dat dit niet 
juift is en hopen, dat de controle op de doclmatig- 
he/d in de toekomst steeds in betekenis zal toenemen. 
Werkwijze. 
' 1 ' en slotte nog enkele opmerkingen over de wijze 

waarop de Kamer werkt. 
Wij schreven boven reeds, dat de Algemene Reken- 
kamer thans bestaat uit drie leden. In het algemeen 
vergadert het college eenmaal per week ter behan- 
deling van de rapporten, welke door de ambtenaren 
van de Kamer in de voorgaande week zijn voorbe- 
reid. Deze rapporten worden in twee groepen ge- 
splitst, waarvan ieder der twee gewone leden er één 
voor zijn rekening neemt. 
Onder elk dezer leden staan drie afdelingschefs, die 
de leiders zijn van het eigenlijke contrölewerk. On- 
der de afdelingschef staat een aantal bureaux, met 
telkens aan het hoofd een bureauchef. In hoofdzaak 
volgt men bij deze indeling die van de departementen. 
De Algemene Rekenkamer brengt ieder jaar vóór 
1 April een verslag uit van haar werkzaamheden aan 
de Koningin die dit vóór de opening van de volgen- 
de gewone zitting aan de Staten-Generaal mede- 
deelt. 
Een z.g. vaste commissie uit de Tweede Kamer, de 
Commissie voor de Rijksuitgaven, onderzoekt het 
verslag, treedt naar aanleiding daarvan zo nodig 
met de Regering of met de Algemene Rekenkamer 
in briefwisseling en brengt van haar bevindingen 
rapport uit aan de Tweede Kamer. Dit rapport wordt 
in de openbare vergadering der Kamer behandeld. 

    



We hadden die avond voor onze tent in de hei gelegen, een 
paar vrienden en ik. Eerst was er wat geboomd over onbe- 
nulligheden maar gaandeweg was het stiller geworden tot 
niemand meer een woord zei. Het rood van de avondhemel 
vervaalde snel en toen de nacht reeds lang als een donkere 
koepel over ons heen stond kwam boven het dcnnenbös de 
maan op. De donkere schaduw van een uil gleed onhoorbaar 
voorbij. Alles werd zo vanzelfsprekend: de heide, het bos, 
het kraken van een tak, de maan die steeds hoger klom, 
de uil, die spookachtig boven onze hoofden gleed en wij, 
hier languit op onze rug. En geen van allen verbaasde zich 
toen opeens iemand zei: „Nou is t net, of er helemaal geen 
moeilijkheden meer bestaan." Het was de gewoonste zaak 
van de wereld, dat een ander hem antwoordde; „Dat denk 
je maar." 
Zo maar, ineens, was daar het vertrouwelijke, kwamen de 
woorden, die je anders niet zo makkelijk spreekt. Deze nacht 
was geschapen om jezelf eens binnenste-buiten te keren  
Toen we al lang weer op onze strozak lagen en de stilte was 
teruggekeerd, sprak één het laatste woörd: „Dat moest je 
eigenlijk méér doen, daar kikker je van op. Pit ze!" 
Er kwam geen antwoord, maar dat was ook niet nodig;- hij 
had gelijk. 

De tram was vol en we stonden stijf tegen elkaar gedrukt 
in een hoekje van het balcon. De dikke meneer, die geen 
andere staanplaats had kunnen vinden dan uitgerekend mijn 
tenen, stonk naar vis. Twee keurige nette jongelui tapten op 
zeer beschaafde toon gore moppen. De conducteur brulde • 
voor de zoveelste maal: „Zijn er nog liefhebbers voor 
'n aandeeltje?" Bij elke halte werd een oorlog-in-zakformaat 
gevoerd. We zeiden niets en lieten ons gelaten in een hoek 
drukken. 
Bij . een halte stapte een vrouw in. Ze werd weggebracht door 
een jongen en een meisje. De jongen was niet ouder dan 
tien, elf jaar, het meisje een paar jaar ouder. De vrouw gaf 
hun beiden een hand, draaide zich dan resoluut om "en begon 
zich een weg te banen op. het stampvolle balcon. De jongen 
en het meisje bleven staan maar de vrouw keek niet meer 
om. De twee daarbuiten werden ruw weggeduwd door haas- 
tige mannen, grote dames in bontjassen, heren met akte- 
tassen onder de arm, arbeiders in vuile overalls. Ze merkten 
het niet eens. Ze stonden hand in hand en keken maar. De 
jongen huilde stil voor zich heen, hulpeloos, alsof er niets 
meer was, dan dat éne verdriet. Het meisje stond daar maar 
en keek. Ze huilde niet maar uit haar ogen sprak een men- 
geling van kinderlijke verwondering, daf dit mogelijk was 
en de volwassen gelatenheid van iemand, die alles heeft mee- 
gemaakt. 
Wij keken er naar en zeiden niets. Pas drie halten verder 
bromde mijn vriend: „Da s gek hè, maar dat vergeet ik nou 
de hele dag niet." 
Hij lachte verlegen alsof hij zich een beetje geneerde Voor 
zoveel gevoel. Nïaar toen hij zag, dat ik hem niet uitlachte, 
ging hij door: „Dan ga je je. afvragen, welke ellende daar 
nou weer achter zit". 
Het gesprek begon. Murw geduwd op het balcon van een 
afgeladen tram zeiden we elkaar dingen, die wc nooit van 
plan waren geweest te zeggen. En toen hij ^uitstapte, zei hij 
na een lichte aarzeling: „Je moet eens op n avond komen 
aanlopen, 't Is. toch niet gek om zo eens 'n keer te kletsen. 
Aju!" 

Die woorden herhaal ik hier voor al mijn onbekende Zwer- 
vervrienden en -vriendinnen, waarvan ik zeker weet, dat zij 
soms boordevol vragen kunnen zitten. En als je nu be- 
weert, dat het niet waar is, dan knijp je 'ra, om er voor uit 
te komen. Want ik ben één van jullie en daarom weet ik, 
dat de na-oorlogse jeugd worstelt met vragen, waar ze niet 
uitkomt. We lopen rond met gedachten, die welaan niemand 
kwijt kunnen: „Ze zouden je immers uitlachen! 
Maar we hunkeren er naar om onszelf eens te kunnen uiten, 
om onze jonge stem eens te laten horen. Per slot van reke- 
ning, wie zullen de toekomstige maatschappij vormen? En 
zouden dan onze denkbeelden niet van belang zijn, onze 
vragen niet dringend? 
Wij willen bomen over dit alles! De HBS er uit Leeuwar- 
den wil weten wat de jonge mijnwerker uit Limburg van zijn 
problemen denkt en de kantoorbediende uit Alkmaar wil die 
loopjongen van de slager uit Zierikzee ook wel eens precies 
vertellen hoe hij er over denkt. 
De Jonge Stem. 
Onder dit opschrift willen wij jongeren in de Zwerver ons 
eigen geluid laten horen over alles wat ons raakt. Wij wil- 
len vragen en weten wat een ander er van denkt. Wij wil- 
len zélf onze mening zeggen. Wij willen  ja, wij willen 
zo veel. 
De redactie wil ook wat. Zij wil brieven hebben van ons, 
omdat zij het belangrijk vindt te weten, wat in de jongeren 
leeft. 
Jij, die dit leest en die met dingen zit waar je niet uitkomt: 
die zo graag eens je mening zou willen zeggen: schrijf! 
Schrijf en wacht niet, omdat je eerst net postpapier moet ko- 
pen, of omdat je niet weet, hoe je Lake Success schrijft. Wat 
kan jou dat schelen! Schrijf voor mijn part op bordpapier 
en „antwoordde" met één d, maar schrijf. 
„Je moet eens komen aanlopen, 't Is toch zo gek niet om 
eens een keer te kletsen." 

KEES. 

WEREpDI 

Hei krantje dai wèl aan politiek doei 

In een artikel „De Courant, die niet aan politiek doet", gepu- 
bliceerd in het nummer van 14 Februari 1948 van „Op Korte 
Golf", verwijt J.H.S. onze „Were Di"-schrijver, dat hij met zijn 
stukjes „Voortekenen" en „Kruidenierspolitiek" partijpolitiek 
heeft bedreven. Dit verwijt treft uiteraard ook onze redactie. 
Wij achten een uiteenzetting daarom op haar plaats. 

In „Voortekenen" worden de voorstanders van bijzonder, christe- 
lijk onderwijs gewaarschuwd, dat zij niet op hun lauweren mogen 
gaan rusten, daar „in de Amsterdamse Gemeenteraad dezer da- 

gen een tweetal besluiten is genomen, die de onderwijspacificatie 
aantasten, doordat zij het openbaar onderwijs bevoorrechten boven 
het bijzonder en het hoger onderwijs eenzijdig links oriënteren". 
J. H. S. heeft het hiervoor opgevat en schrijft o.m.: 

„Wat doet „Were Di" hier anders dan stoken? Wat is dit 
anders dan de tegenstellingen in de illegaliteit oproepen? Wij 
laten Jiet vraagstuk: openbaar-bijzonder onderwijs rusten, wij 
menen, dat deze vraag thuis behoort in de schoolverenigingen, 
in de politieke partijen en in de staatkundige organen, bij- 
voorbeeld de Raden van onze Gemeenten." 

Wanneer het vraagstuk: openbaar-bijzonder onderwijs werkelijk in 
de gemeenteraden, dé staatkundige organen, de politieke partijen en 
de schoolverenigingen thuishoorde, zou J. H. S. onze „Were Di - 
Schrijver inderdaad terecht het bedrijven van partijpolitiek verwij- 
ten. Maar sedert de onderwijspacificatie, de gelijkstelling van open- 
baar en bijzonder onderwijs door de wet, staat er rechtens geen 
politiek vraagstuk: openbaar-bijzonder onderwijs meer ter beoor- 
deling van schoolverenigingen, politieke partijen of gemeentera- 
den. In en door de gelijkstelling door de wet is dit vraagstuk uit 
de politieke sfeer getrokken, en geworden tot een kwestie van 
rechtsbedeling en wetstoepassing. 
Wie dit vraagstuk weer in de politiek betrekt, verbreekt de on- 
derwijspacificatie en maakt de inbreuk op de wet en de openbare 
orde. Dat is het .waar „Were Di ' voor heeft willen waarschuwen. 
Door zulk een waarschuwing wordt evegmin politiek bedreven ,als 
door een waarschuwing voor gevaren van andere inbreuken op de 
openbare orde. 
De vernietiging van een der betrokken gemeenteraadsbesluiten door 
de rijksoverheid, illustreert, dat de overheid — handhaafster van 
wet en orde —, hier hetzelfde gevaar en dezelfde onwettigheid 
aanwezig heeft geacht als waarvoor „Were Di" waarschuwt. 

* * ♦ 
In Kruidenierspolitiek" hekelt onze „Were Di -Schrijver de mede- 
deling in een Nota van de Minister van Financiën, dat hij overwe- 
gende bezwaren blijft koesteren tegen handhaving van het vier- 
kante stuivertje. „Were Di" doet dit door een citaat van Boisot te 
publiceren, waarin deze schrijft, dat „in de publieke belangste - 
ling het grote weer groot en het kleine weer klein zal moeten 
worden." , • i 
Voor J. H. S. is dit „een zeer duidelijk bedrijven van politiek 
— Het spijt ons, maar ons bevattingsvermogen schijnt niet ver ge- 
noeg te reiken om te kunnen snappen, dat dit „een zeer duidelijk 
bedrijven van politiek" is. Wij kunnen hier zelfs op laag water 
geen spijkers vinden. Kennelijk en gelukkig zijn wij te weinig poli- 
tiek geïnteresseerd en geschoold om J-. H. S. hier te kunnen volgeiit 
Blijkbaar moet men kamerlid zijn om het fijne van deze hogere 
politiek te kunnen doorgronden» RED. 

BESCHAAMD 

Heel onverwacht mochten 
wc eens een gesprek be- 
luisteren tussen een oor- 
logsgetroffene (illegaal 
werkster) en een kantoor- 
bediende van een officiële 
instantie in het Zuiden 
van ons land; 
Kantoorbediende: 

Één ding is me niet dui- 
delijk. Waarom betrok 
de vrouw, nadat de SD 
de overval gedaan had 
in haar huis en de wa- 
pens gevonden had, niet 
wederom haaf woning? 

Illegaal werkster: 
??????? 

Kantoorbediende: 
Ja! U kijkt zo vragend, 
maar toen de SD de wa- 
pens had, hadden ze toch 
waarnaar ze zochten? 

Illegaal werkster: 
Ja, mijnheer, dat is ze- 
ker, maar U weet toch 
wel, dat de Duitsers als 
ze je oppikten voor wa- 
pens, je meestal gejusil- 
leerd werd oj in een 
kamp opgesloten? 

Kantoorbediende: 
Kom, kom, zo kwaad 
waren zé toch niet al- 
tijd!! 

Illegaal werkster; 
U denkt toch niet, dat 
we expres onze woning 
verlaten hebben om na 
de bevrijding bij U aan 
te kloppen en in de rij 
te staan? Waar hebt 11 
gezeten in de oorlog? 
Kijk, hierbij ben ik ge- 
weest. 
(De illegale werkster 
toont de kantoorbediende 

"haar LO.-legitimatic, hij 
bekijkt deze, glimlacht 
triomfantelijk en zegt:) 

Kantoorbediende: 
Ja, ik zie het al: er staat 
geen datum op, die Lan- 
delijke Organisatie ken 
ik niet, maar U kunt dat 
ding best na de bevrij- 
ding gekregen hebben! 

Illegaal werkster af. 
Beschaamd! Maar niet om 
zichzelf. 

G.H. 

DE FEBRUARI STAKING Communistische volksverleiding. 
Woensdag 25 Februari j.1. was het zeven jaar geleden, dat Amsterdam het signaal gaf voor een massale 

en openlijke staking tegen de Duitse barbaren. 
Dit signaal werd opgevangen en doorgegeven door het ganse land. Een ogenblik waren we niet meer 
geheel machteloos tegenover harde laarzen, automatische geweren en zwaar gepantserde fanks. Met trots 
herdenken wij deze Februaristaking 1941. Met trots en ook met weemoed om hen die vielen en om de 
tienduizenden die door het verzet de dood werden ingedreven. • 
Om redenen van zuiver propagandistische aard, achtte de C.P.N. het in de eerste jaren na de bevrij- 
ding geoorloofd, deze Februaristaking tot een partij-aangelegenheid te maken. 
De staking was uitsluitend door de communisten voorbereid en georganiseerd en het welslagen ervan 
was alleen te danken aan de moed en de opoffering van de onderhorigheden van Moskou. Tot grote 
ergernis van de Amsterdammers en van de duizenden buiten Amsterdam, die — niet tot de C.P.N. 
behorende — ook hun aandeel en offers in deze symbolische vrijheidsuiting hebben geleverd, zijn de her- 
denkingen tot nu toe uitgebuit voor de C.P.N. partij-propaganda. .... , . , , , 
Wij hebben waardering voor het belangrijke aandeel, dat de communisten bij deze staking hebben 
geleverd. De communistische intrigues mogen ons er echter niet toe leiden, te denken, dat deze staking 
uitsluitend of zelfs overwegend aan hun activiteit zou zijn te danken geweest. 
Ook „De Waarheid" nam het op dit punt nooit te nauw met de waarheid. Op de bekende platte dema- 
gogische wijze werd de historie alleen ten gunste van de communisten verdraaid. 
Dank zij het initiatief van de burgemeester van Amsterdam, zou het dit jaar mogelijk zijn, dat iedereen, 
ongeacht zijn politieke overtuiging, kon deelnemen aan deze herdenking. Niemand» behoefde zich be- 
zorgd te maken, dat hij zich — door deelneming — voor een communistisch karretje zou laten spannen. 
Want de communisten hadden vooraf beloofd, dat zij zich aan de gemeenschappelijke opzet zouden houden. 
We zijn helaas niet in de gelegenheid onze lezers nog deze week een verslag te bieden over de herden- 
king zelf op het Waterlooplcin. . , , . t -i j ■> 
Wat we nog wel kunnen berichten, is dat de communisten zich — hoe kan het eigenlijk anders? — 
ook dit keer weer niet aan de regels van het spel hebben gehouden. _ 
D.w.z. niet aan de regels, zoals ieder weldenkend en fatsoenlijk mens zich die voorstelt. Want in zoverre 
zijn zij wel bij de regels van hun spel gebleven, dat bij hen een abnormale en on.atsoenlijke gang van 
zaken nu eenmaal tot de regelen behoort. Wat is n.1. het geval geweest? 
In een strooibiljet, dat de Moskou-satellieten Dinsdag j.1. in Amsterdam verspreidden, wekten zij de 
indruk alsof de demonstratie op het Waterlooplein o.a. een beloning ^s voor hun zogenaamde verdien- 
sten inzake het Indische probleem. Ook overigens hield het manifest verschillende demagogische leuzen 
in, achter welke de C.P.N. in feite haar onderhorigheid aan Moskou verbergt. 

Deze communistische verklaring is een voorbeeld van kwade trouw! 
Het bewijst, dat wij nog te goed van vertrouwen zijn! 
Het bewijst, dat de C.P.N. alleen kan bestaan bij volksverleiding. 
Het bewijst — overigens ten overvloede — dat elke vorm van samenwerking met deze beren, 
ten enenmale een onmogelijkheid is voor hen, die de waarheid van de leugen weten te onderscheiden. 

Een goeie leer voor de volgende keer! • " 



EK.\ VREEMD REQUISITOIR 

Het requisitoir van de Procureur-Fiscaal bij 
de Bijzondere Raad van Cassatie in de zaak 
van de landwachtcommandant Van der Spek, 
heeft in illegale kringen grote deining, bij tal- 
rijken verbazing, vaak zelfs verbittering ge- 
wekt. 

Welke zijn de feiten? Ik ken de stukken niet, 
maar begrijp uit de couranten het volgende: 
Van der Spek heeft als landwachtcommandant 

in Zwaag (N.-H.) bevel gegeven tot het neerschie- 
ten van drie illegale werkers, gearresteerd als „ter- 
roristen" in verband met het — door de verzetsbewe- 
ging — liquideren van landwaphters. 
Volgens Van der Spek was hij door de acties der 
illegaliteit in een gemoedstoestand gekomen, dat hij in 
elke hem onbekende verzetsman een belager van eigen 
leven en van dat der hem toevertrouwde mannen zag. 
Verder beroept hij er zich op pas geschoten te heb- 
ben, toen een der gearresteerden een z.i. verdachte 
beweging maakte. Getuigen verklaren daarentegen, 
dat het neerschieten in koelen bloede.was geschied,'op 
bevel van den landwachtcommandant, die persoonlijk 
met het horloge in de hand het tijdstip voor het dodend 
salvo zou hebben uitgeteld. 
Het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam had Van der 
Spek deswege ter dood veroordeeld; het Hof ver- 
klaarde hem schuldig aan „gewetenloos, zonder vorm 
van proces, doen neerschieten van gevangen genomen 
Nederlanders." 
Van der Spek vroeg cassatie aan; en dezer dagen 
kwam zijn zaak voor de Bijzondere Raad opnieuw in 
openbare behandeling. 

IN HET REQUISITOIR NU VAN DE PROCU- 
REUR-FISCAAL OVERWOOG DEZE, DAT DE 
STRIJD OP LEVEN EN DOOD TUSSEN IL- 
LEGALITEIT EN LANDWACHT EEN TOE- 
STAND HAD DOEN ONTSTAAN, WAARIN 
MEN OVER EN WEER IN ELKE ONBEKENDE 
EEN GEVAAR ZAG VOOR EIGEN LEVEN, 
EN DAT BESCHULDIGDE. UIT DEZE GE- 
MOEDSTOESTAND HANDELENDE, TOT 
ZIJN DAAD WAS GEKOMEN. 
OP GROND ALLEEN VAN DEZE OVERWE- 
GING ACHTTE DE PROCUREUR-FISCAAL 
ZICH NIET VERANTWOORD QE IN EER- 
STE INSTANTIE GEËISTE DOODSTRAF TE 
HANDHAVEN EN REQUIREERDE HIJ TOT 
EEN GEVANGENISSTRAF VAN 20 JAREN. 

Met andere woorden: de gemoedstoestand waarin deze 
landwachten was komen te verkeren, en waarin de ille- 
galiteit voor hem een ware obsessie was geworden, 
laat de Procureur-Fiscaal gelden als een verzach- 
tende omstandigheid, die tot mildere beoordeling zou 
móeten leiden. 

T k heb groot respect voor deze Procureur-Fiscaal 
* en voor de jurisprudentie van de Bijzondere Raad 
van Cassatie in het algemeen. Maar in dit geval ben 
ik overtuigd, dat de Procureur-Fiscaal dwaalt (aan- 
nemende dan, dat de couranten ons in deze op de 
juiste wijze hebben voorgelicht). En ik geloof, dat ik 
in dit geval toch niet op gevoelsgronden deze overtui- 
ging heb, of dat een star en onchristelijk wraakgevoel, 
het „oog om oog, tand om tand", mij in deze leidt. 
Neen. ik geloof, dat oude, beproefde rechtsbeginselen 
zich verzetten tegen de in casu door de Procureur- 
Fiscaal ontwikkelde gedachtengang. 
Ik wil proberen dat duidelijk te maken; 
Indien ik gegronde redenen heb om aan te nemen, dat 
iemand mij naar het Jf'ven staat, dan ben ik, in een 
geordende samenleving, niet gerechtigd alleen op 
grond daarvan de verdachte op eigen gezag te doden. 
Doe ik dat toch, dan ben ik schuldig aan moord. 
Er kunnen natuurlijk omstandigheden zijn, die de rech- 
ter aanleiding geven, de moordenaar mild te beoorde- 
len; vervolgingswaanzin pleegt als zulk een omstan- 
digheid te worden aangemerkt, omdat bij vervolgings- 
waanzin het normale denken wordt beneveld; zo 
iemand kan verminderd toerekenbaar zijn. . 
In een geordende samenleving moet hij, die zich be- 
laagd meent, de hulp en bijstand inroepen van de wet- 
tige overheid. 
Het behoort tot de taak van de staat, zijn burgers te- 
gen aanranding van derden te beschermen. Geen 
„eigenrichting" dus. 
Slechts in heel enkele gevallen is zelfhandelen geoor- 
loofd. Zo zegt artikel 41 van het Wetboek van Straf- 
recht: „Niet strafbaar is hij, die een feit begaat, ge- 
boden door de noodzakelijke verdediging van eigen of 
van eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogen- 
blikkelijke, wederrechtelijke aanranding.'' 
Dat is dan de z.g. „noodweer". 

DE ZAAK VAN DER SPEK 

Keren wij terug tot de zaak Van der Spek. 
Er was een strijd op leven en dood tussen illega- 

liteit en landwacht. Toegegeven. Maar in die strijd 
had de landwacht dit grote voordeel tegenover de ille- 
galiteit, dat zij de feitelijke machtsorganen, de bezet- 
tende macht, achter zich had, en dus -— in haar eigen 
gedachtengang, niet de onze — de Overheid. 
Wanneer dus Van der Spek gevangenen heeft ge- 
maakt, dan bestaat er voor hem maar één mogelijkheid 
en dat is; ze in het gevang doen sluiten en te laten 
berechten, maar nooit heeft hij het recht zijn gevan- 
genen zonder vorm van proces neer te schieten. Doet 
hij dat, dan is hij een moordenaar, voor wie dan nog 
als verzwarende omstandigheid moet gelden, dat hij 
handelde als man, met macht bekleed, tegenover ge- 
vangenen. 
Maar er is nog iets anders. Van der Spek beroept 
zich er op, dat hij pas schoot, toen één der gevan- 
genen een verdachte beweging maakte. 
Dit lijkt een poging zich op noodweer te beroepen. 
Maar dat gaat m.i. niet op. Noodweer tegen nood- 
weer is geen noodweer. Als een struikrover mij aan- 
randt en ik trek, ter afweer van deze ogenblikkelijke, 
wederrechtelijke aanranding, mijn revolver, maar hij 
is mij precies een slag voor en schiet het eerst, dan 
kan hij zich niet op. noodweer beroepen, omdat mijn 
aanval op hem geen wederrechtelijke is; ik was in 
de gegeven omstandigheden gerechtigd mijn revolver 
te trekken.. 

t_I ier ligt m.i. de kern van de zaak: het optreden van 
^ ^ de Landwacht is — hoe men het ook wendt of keert 
— een wederrechtelijk optreden: zij ontleende haar 
gepretendeerde bevoegdheden uitsluitend en alleen 
aan een decreet van Rauter, die daarmede zonder 
meer handelde in strijd •net het Landoorlogsreglement, 
waarin de bevoegdheden van de bezetter tegenover de 
burgérbevolfcing, uitgaande van diens feitelijke macht, 
wordt geregeld; het is in strijd ook met de op dit stuk 
bestaande internationale gebruiken. 
Een illegaal werker, die door de Landwacht gearres- 
teerd was, wist wat hpm te wachten stond;' uitlevering 
aan de SD en veroordeling tot kamp of kogel. Ik ge- 
loof, dat iedere illegaal met deze gevolgen voor ogen, 
ter noodzakelijke verdediging van eigen en eens anders 
leven — het leven zijner kameraden in het verzet — 
tegen de ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding 
daarvan, gelegen in de gevangenneming door de daar- 
toe onbevoegde landwacht, zijn wapen tegen deze aan- 
rander mag trekken. 
Maar dan faalt ook het beroep van (Je landwacht op 
noodweer; zijn eigen, wederrechtelijk optreden immers 
heeft de reactie opgewekt bij de illegale werker, waar- 
door deze met recht naar zijn wapen greep. 
Dit wat „de verdachte beweging" betreft. 
Ik heb reeds gezegd, dat in een geordende samenle- 
ving de zich bedreigd voelende burger van de Over- 
heid mag en moet verwachten de beveiliging van zijn 
persoon. 
Maar onder de Duitse bezetting bood de „Overheid" 
.— niet het wettig gezag, maar de bezettende macht 
— die beveiliging allerminst. Integendeel: daardoor 
valt de praemisse, welke tot uitsluiting van het recht 
om zelf te handelen leidt, weg. 

WIJ KONDEN NIET ANDERS; WIJ MOESTEN 
DIT DOEN TER NOODZAKELIJKE VERDEDI- 
GING VAN EIGEN EN ANDERMANS LEVEN 
TEGEN DE STEEDS WEER EN ELK OGEN- 
BLIK DREIGENDE AANRANDING'DAARVAN 
DOOR SIPO EN LANDWACHT. 

Of ontkent de Procureur-Fiscaal bij de Bijzondere Cas- 
satie soms otjs recht op en onze plicht tot verzet? 

■NTog even iets over die „gemoedstoestand". 
' Het is nog altijd een oud en algemeen toegepast 

rechtsbeginsel, dat iemand, die aansprakelijk is voor 
het ontstaan van een toestand, waaruit bepaalde ge- 
volgen feitelijk zijn voortgevloeid, ook aansprakelijk is 
voor die gevolgen. 
Als een dronken chauffeur iemand doodrijdt, kan hij 
zich niet erop beroepen, dat hij tengevolge van die 
dronkenschap zijn wil en verstand niet beheersen kon. 
Hij wordt aansprakelijk gesteld voor de dronkenschap 
en mitsdien voor alle daaruit voortvloeiende gevolgen. 
Acht de Procureur-Fiscaal de lahdwachtcommandant 
soms niet aansprakelijk voor het ontstaan van die ge- 
moedstoestand, welke het .gevolg is van zijn eigen 
landverraderlijk bedrijf? 
Kom nou; korte metten! 

SJEF en KEES N.B.O. { 
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Dr. Corfelli, door 
W, J. Cuggenheim. 

Uitgeverij Jacob 
van Campen, Amsterdam. 

en roman, die speelt op 
een internationale jongens- 
kostschool in Zwitserland in 

de jaren vlak voor het uitbreken 
van de oorlog. 
De verderfelijke ideeën van het 
Nationaal-Socialisme blijken wor- 
tel te hebben geschoten in het 
hart van een der leerlingen, Eber- 
hard von Seesen. 

De fanatieke Eberhard steekt zijn mening niet onder 
stoelen of banken en hij komt daardoor in conflict 
met zijn medeleerling, de Duitse Jood Steinthal. Er 
groeit tussen deze twee jonge mensen een laaiende 
haat, die zich tenslotte een uitweg zoekt in een he- 
vige vechtpartij. 
Dr Cortelli, de directeur, is een wijs man. Hon- 
derd vier en tachtig bladzijden lang is hij bezig, zo 
wel Steinthal (wiens beste gevoelens dreigen te ver- 
stikken door een allesoverheersende haat) als Eber- 
hard te bekeren van de dwalingen huns weegs. Dit 
gelukt hem aanvankelijk niet. Totdat Von Seesen 
Sr. (die van zijn aanvankelijke Nazistische infectie is 
genezen) in de gevangenis wordt geworpen als leider 
van een monarchistische samenzwering. Eberhard, die 
veel van zijn vader houdt, verwijt zich zelf. niet ge- 
heel zonder reden, dat hij hiervan de schuld draagt 
en hij krijgt hevige wroeging, welke hem verleidt tot 
een zelfmoordpoging. Steinthal redt hem op het laat- 
ste moment, zowel van het water, waarin hij zich 
had geworpen als van de steeds groeiende antipathie 
van de lezerskring voor deze Germaan. Want op 
blz. 184, de laatste bladzijde, schieten Eberhard, zo 
nat als hij reeds is, de tianen in de ogen en stamelt 
hij (na diep adem te hebben gehaald) uit het diepst 
van zijn zi^: „Steini  dat zal ik, nooit ver: 
geten". 
Wij kunnen Eberhard deze laatste woorden, ten 
aanzien van het geschetste verhaal, niet nazeggen. 
Daarvoor zijn de minitieuze beschrijvingen van de 
vele gevoerde gesprekken (aan welke gesprekken dit 
boek overigens zijn grootste waarde ontleent) en die 
van de sfeer, de karakters en de omgeving te lang- 
dradig gehouden. Zij ontnemen dit boek de span- 
ning, die de doorsnee lezer zich nu eenmaal wenst. 
Het verhaal als zodanig is echter nimmer het be- 
langrijkste in een boek als dit. Het is slechts de kap- 
stok, waaraan de schrijver datgene, wat hij eigenlijk 
te zeggen heeft, gaat ophangen. 
En dat is hier inderdaad zeer waardevol. 
Guggenheim, zelf Jood, geeft op eerlijke én over- 
tuigende wijze zijn visie op het Jodenvraagstuk; een 
visie, die wij ten volle met hem kunnen delen. Wan- 
neer de auteur Dr. Cortelli tot Eberhard laat zeggen: 
„Als jij van al die dingen, die zon diepe indruk op 
je maken, niets wist, als niemand Je van Joden en 
Germanen, van Ariërs en "Semieten had verteld, als 
je heel onbevangen voor je medeleerlingen stond, zou 
je dan zelf op het idee komen, dat Roland of Steinthal 
verachtelijk waren of zelfs waard waren gehaat te 
worden?", dan slaat hij daarmee de spijker op de 
kop, want het grootste deel van de jodenhaat is 
kunstmatig met behulp van de Germaanse propaganda 
in het leven geroepen. 
En wanneer Von Seesen Sr tot Dr Cortelli zegt: „De 
staat, die, van een weergaloze macht voorzien, elke 
individuele waarde wegvaagt, wordt daardoor in zijn 
bestaan vernietigd" dan geeft hij daarmee een waar- 
schuwing, die ook nu nog voor vele aanbidders van 
de staat' niet misplaatst is. 
„Ik kan geen Christen zijn," barst Steinthal op een 
gegeven moment uit, „want de wereld moest er na 
tweeduizend jaar Christendom een beetje anders uit- 
zien, dan ze et vandaag uitziet, als Christus de Ver- 
losser der wereld is." Het antwoord, dat Dr Cortelli 
daarop geeft is het enig juiste: „Als een mens, die 
zich Christen noemt, niet de kracht heeft, zijn vijan- 
den lief te hebben en kwaad met goed te vergelden, 
bewijst dat dan iets tegen de leer zelf en tegen de 
verlossing van Christus?" 
Citeren is verleidelijk, doch wij moeten ons beper- 
ken. 
Wij zouden een ieder willen adviseren: leest dit waar- 
devolle boek. Opdat eindelijk de nevelen, die de 
Duitse propaganda rondom het rassenvraagstuk heeft 
opgeroepen, zullen optrekken en duidelijk moge blij- 
ken dat achter deze nevelen slechts eigenwaan en 
zelfbedrog verscholen gaan. 

TOON. 
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DE ST.ANTOINE ZINKT..! 

De St. Antoine ligt op de plaats, waar de Rot- 
terdammers naar boven puilen, ongeveer twee 
meter uit de \Val, de goede springers staan 

met één sprong op de Kanaaldijk. Daar waagt er 
één een sprong.  mis  hij tuimelt tegen 
de schoeiing aan  bezeert zich  haalt een 
nat pak  hijst zich aan de vettig-groene rand 
op  kruipt over de Kanaaldijk heen   laat 
zich van de berm afrollen  een sloot door  
het weiland in  vrij  vrij ! 
De voorzichtigen laten zich van de „St. Antoine" 
af in het kanaal glijden  zakken tot hun mid- 
del in het water, ploeteren naar de kant  hij- 
sen zich op  loeren naar links en naar 
rechts...... nemen hun kans waar  vrij  
De moffen beginnen zich te herstellen, twee of 
drie staan er op de Kanaaldijk te schreeuwen, 
maar de discipline is er uit. Wie let er nog op 
die roepende moffen  die zelf totaal van hun 
stuk gebracht zijn  het lijkt wel of de kol- 
der in de troep geslagen is  ze duwen  
vallen naar buiten  springen, laten zich glij- 
den, ploeteren, klauteren, rollen en poetsen de 
plaat  vrij...... vrij  naar Rotterdam te- 
rug. 
De moffen zien zich de teugels ontglippen. Eén 
dood, één bijna dood, twee of drie pijnlijk ge- 
wond, drie in touw om hun leegbloedende ka- 
meraad te helpen, de rest druipend nat, rillend 
van kou en emotie, met natte geweren, en  
overal Rotterdammers  links  rechts, voor 
op de schuit  hier op de Kanaaldijk  ach- 
ter in de weilanden. 
„Minen", schreeuwen ze. Ze willen;; de Rotter- 
dammers doen geloven, dat de Kanaaldijk be- 
zaaid met mijnen ligt, maar die trekken er zich 
niet veel van aan, doorzien de foef, dan waren 
er al veel meer de lucht ingevlogen. 
„Minen", brullen ze. Het helpt niet. De buit ont- 
glipt ditmaal. Tenslotte houdt de stroom uit het 
luik op. Alle Rotterdammers schijnen er uit te 
zijn. 
Schijnen, helaas! 

* 

Toen de „St.,Antoine" na de bevrijding gelicht 
werd, vond men de lijkeii van twee Rotterdam- 

mers. Ze hadden het luik niet meer kunnen be- 
reiken. Zij betaalden met hun leven de tol voor 
de vrijheid van hun kameraden. 

* 

De boel wordt overzichtelijker. 
Op de Kanaaldijk staan de Duitsers, die met 

de bewaking van de „St. Antoine" belast zgn. De 
dode en de gewonde liggen in het gras. Intussen 
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is het kleinere, houten schuitje, waarop ook nog 
een klein aantal razziaslachtoffers vervoerd werd, 
eveneens gelost. 
Het restant van de „St. Antoine" wordt bij deze 
mensen gevoegd, de koppen worden geteld het 
moeten er 360 zijn  het zijn er 80  de rest 
zwerft door de weilanden  het is pikdonker... 
wie zal ze achterhalen? 
Twee Duitsers blijven bij de gewonden, één is er 
vooruit naar Jutphaas om te bellen om een am- 
bulancewagen uit Utrecht, de anderen sjokken 
met het schamele overschot de Kanaaldijk langs, 
de brug over, Jutphaas in. 
De bewakers krijgen hun bravour terug. Ze zullen 
neerschieten, wie een ontvluchtingspoging doet... 
gleich unverzüglich. 
De Rotterdammers lopen drie aan drie. 
Die van het achterste schuitje denken; „Hadden 
wij ook maar zo'n kans gehad". 
Die van de „St.-Antoine"; „Wat ben ik toch een 
sufferd, dat ik ook niet mijn biezen gepakt heb. 
Te lang geaarzeld. Te bang geweest. Teveel ge- 
loof gehecht aan dat Minen-smoesje. Nu is het te 
laat." 
De.bewakers zijn in een zeer slechte bui. Hoe 
moeten zij zich verantwoorden ? Er zal wat 
zwaaien. 
De 80 overgebleven Rotterdammers worden die 
nacht ondergebracht in de R.K. school te Jut- 
phaas, net voorbij de Tol. 
Dat is geen pretje, de meesten zijn nat, ver- 
schonen kunnen zij zich niet en erg veel comfort 
biedt die kale school niet. 
Zo breekt de Zondagmorgen aan. 

■55- ■ 
Die Zondagmorgen al vroeg komt de burgerij 

van Jutphaas naar de kerk. De Rotterdam- 
mers zien het door de schoolramen. 
Eén — een katholiek — vraagt verlof om naar 
de kerk te gaan. De bewakers, die nacht nog 
eens wreed herinnerd aan de broosheid van het 
leven, hebben geen bezwaar. . 
Wie wil er nog meer naar de kerk? 
Het aantal „katholieken" blijkt zeer hoog te zijn. 
Zo goed als het hele stel gaat onder begeleiding 
van een paar Duitsers naar de vroegmis. 
Als de kerk uitgaat komt er een tweede kans. 
De bewaking is niet sterk en nog minder attent. 
Er zijn er al gauw een paar, die zich onder de 
Jutphase kerkgangers mengen, een praatje be- 
ginnen en zo al babbelend mee het hek uitgaan. 
Het aantal Rotterdammers dat tenslotte per 
auto uit Jutphaas getransporteerd wordt is niet 
360  zelfs geen 80  maar  60. Van die 
60 kan gevoeglijk gezegd worden, dat ze persé 
niet weg wilden. 
In de polder was het die nacht een drukte van 
belang. In kleine groepjes aanvaardden de ont- 
vluchte mannen de weg terug. De Lek was een 
hindernis, die mocht men niet over. Een groot 
gedeelte is dan ook aan de Noordkant gebleven 
en zo te voet naar Rotterdam gegaan. Velen 
hebben ook onderweg onderdak gevonden, om- 
dat ze het raadzamer achtten niet naar huis 
terug te gaan. 
Anderen zagen kans de rivier te kruisen. 

Een sluiswachter bij de Nieuwe Sluis in Vianen 
heeft er die nacht verschillenden overgezet. 
Zij vertelden hem, dat ze in Meerkerk zo goed 
onthaald waren, en dat ze daar nu heen wilden 
gaan. 
De sluiswachter noemt de naam van een ver- 
trouwde brugwachter daar. 

Zondagmorgen krijgt Peter een boodschap, 
of hij even bij de brugwachter wil komen. 

Die heeft de Rotterdammers alvast maar op een 
goed maal onthaald, doch weet met drie kerels 
in zijn kleine woning geen raad. Vandaar, dat 
hij Peter laat roepen, van wie hij weet, dat hij 
lid is van de ondergrondse. 
Peter hoort van de mannen het hele verhaal. 
Hij doet of zijn neus bloedt, maar weet nu dat 
de- operatie magnifiek geslaagd is. Hij zal wel 
voor onderdak zorgen. Tegen schemerdonker 
komt hij ze halen. 
Opgetogen stapt Peter op het rustige Zondag- 
morgenuur de commandopost binnen en doet zijn 
verhaal. De eerste lezing luidde: 2 moffen dood, 
1 zwaar en 2 lichtgewond, alle Rotterdammers 
gered. 
De stemming stijgt ten top in het kleine boeren- 
keukentje. Vooral Ruurd heeft vannacht slecht 
geslapen. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor 
deze mensenlevens. Het is geen kleine zaak. Nu 
valt het als een zware last van hem af. Er sprin- 
gen tranen in zijn ogen, hij veegt ze gauw weg, 
stel je voor, dat de anderen het zagen. 

* 

Maandag gaat Peter op verkenning. Komt 
clandestien over de Lek bij Vianen, ziet de 

schuit onder Jutphaas liggen. Als hij er heen 
wil gaan wordt hij aangeroepen door een Duitse 
schildwacht. Verboden terrein. Tenslotte papt 
hij met een opperwachtmeester van de mare- 
chaussee aan, geeft zich voor een familielid van 
één der opvarenden uit en hoort het hele relaas. 
Erg leuk vond hij vooral de mededeling, dat de 
moffen Zondagmorgen de scheepvaart in het 
Amsterdam-Rijnkanaal stil gelegd hadden om 
eerst dit vak met mijnenvegers van mijnen te 
zuiveren. 
Of ze er nog gevonden hadden, wist de opper 
niet. De „St. Antoine" op een Engelse mijn ge- 
lopen! Peter grinnikt van plezier. Geen repres- 
sailles. De Tommy's hebben het gedaan. 
Die week en nog vele weken daarna doken er 
telkens berichten op uit de Alblasserwaard en 
de Vijfheerenlanden over Rotterdammers, die 
van de „St. Antoine" ontkomen waren en hier 
een duikadres gevonden hadden. 

❖ 
De operatie „St. Antoine" is een operatie, waar- 
aan de K.P. Alblasserwaard-Oost met trots 
terugdenkt. De vreugde over het succes werd 
alleen na de bevrijding getemperd door het be- 
richt, dat twee Rotterdammers hierbij omgeko- 
men zijn. 

* 

.. sjokken met het schamele 
overschot de Kanaaldijk langs 



(Slifanten enen fiet V&vzet 

Op een goede dag zijn twee olifanten de Dam opgewandeld en hebben daar vóór honderd gulden vierkante 
centimeters gekocht van de Nationale Monumenten Commissie. 
Die olifanten zullen 't zelf niet zo goed begrepen hebben, waartoe juist zij voor deze aankoop uitverkoren 

waren. Maar dat is van geen belang. Gewichtiger is, dat het Werkcomité der- N.M.C. zodoende een indruk- 
wekkend plaatje in de krant kreeg en tevens de nalatige Nederlanders op het punt van de aankoop van cm2 

kon demonstreren, dat zij nog dikhuidiger zijn dan een olifant. 
Het Werkcomité is ongetwijfeld tot de ontdekking gekomen, dat er niet zo bar veel Nederlanders zijn, die de 
aanhalingstekens voor de qualificatie kunnen missen. De meesten hebben, als ze er al van gehoord hebben, niet 
de geringste belangstelling voor het lot van hen, die een offer gebracht hebben voor de vrijheid van ons land, 
voor het verzet óf voor enige andere zaak, waarbij ze zelf niet direct betrokken zijn. 
Dat is ovétigens niets nieuws. Deze lieden hebben altijd bestaan en zullen blijven bestaan. Zij leven als dieren 
in het veld en zijn slechts bedacht op eigen voordeel. De cirkel van hun belangstelling bevat slechts hun loon 
of salaris, hun gemak, hun eten en drinken, hun vertier en hun geneugten. Daar moet voor gezorgd wor- 
den, want dat is hun recht in het leven. 
Natuurlijk zijn dezulken diep te beklagen, want een dier kan daar vrede bij hebben, maar een mens nooit. Zijn 
ziel wordt zanderig en dan onrustig en weemoedig bij een geconcentreerd egoisme. En dat is nu juist de zwakke 
plek in hun pantserstelling. Met wat sentiment en sensatie kan men nog bij ze binnenbreken en ze bewegen 
tot een „offer", dat hen even aan echt menselijk leven doet ruiken, dat hun geweten sust en de onrust van 
hun ziel kalmeert. Daar teren ze weer tijden op. ^ 
Nu moet men zich afvragen, of het oorbaar is met alle mogelijke middelen van die zwakke plek gebruik te 
maken. Dat hangt van het doel der inbraak af. De Stichting 1940—'45 heeft zich bij haar inzamelingen steeds 
op het standpunt gesteld, dat de wijze waarop, nooit krenkend mocht zijn voor hen, die aan haar zorgen waren 
toevertrouwd. Dat heeft wellicht geld gekost, maar het heeft het Stichtingswcrk een gaafheid en stijl gegeven, 

waarop men met reden trots kan zijn. 
Het komt mij nu voor, dat de N.M.C., gelet op het feit, dat zij een inzameling beoogt, in verband met het ver- 
zet en zijn consequenties, met deze olifantensensatie een ongepast middel heeft gebruikt om de botten onder 
ons tot geven te bewegen. En ik veronderstel, dat vele vrouwen, die door de Stichting geholpen worden en 
dus ook uit de middelen der N.M.C. zullen putten, zich gegriefd gevoeld zullen hebben toen zij van dit „paar- 
den"middel vernamen. 
Zeker, de Nederlander is nuchter en zakelijk. Maar men moet daar niet op speculeren; men moet zich verplaat- 

sen in de gedachtenwereld van hen, die hun offer zien tegen de achtergrond van een grote zaak: de strijd voor 
de vrijheid van Nederland. 
En voor een qrote zaak moet men maatregelen van formaat nemen. 

H. v. R. 

M iet DEMIBIUSmiI 

De reserve-officieren en het Rode Kruis actief. 

T 1 et militaire demobilisatiefront loopt van Java, Suma- 
tra en de hele Archipel tot Nederland. Bij het demo- 

bilisatie-thuisfront zijn allerlei mensen betrokken: burge- 
meesters, militairen, zakenlieden, geestelijke en sociale 
werkers, sport-, jeugd- en vakverenigingsmensen. Het 
front moet lopen tot in het hart van de mensen. 
Iedere Nederlander kan deelnemen aan deze strijd. Wan- 
neer in zijn hart deze zaak leeft, dan vindt hij vanzelf 
wegen. 
Het is gewoonte om speciaal melding te maken van 
groepen of personen, die zich onderscheiden aan het front. 
Dat is gevaarlijk, omdat veel eenvoudige en. stille trouw 
dan wordt vergeten. Een front, dat min of meer ge- 
ïmproviseerd wordt en mqfie rust op het initiatief van de 
burgers, heeft de stille werkers hard nodig. 

* * * 
Terwille van een goed verloop van het geheel, kan het 
goed zijn bepaalde zaken naar voren te brengen. De 
plaatselijke comité s kunnen daar vooral hun winst mee 
doen. Zo leverde het nog al eens moeite op om van de 
distributiedienst beddegoed voor een terugkerende „Indië- 
vaarder" los te krijgen. Hier zal een regeling voor ko- 
men, maar „zolang die er niet is, moeten we toch hel- 
pen ", zeiden de plaatselijke comité s. De mensen moeten 
als ze thuis komen (en soms na een huwelijk met de 
handschoen!) bepaalde eerste levensbehoeften kant en 
klaar aantreffen. Het 'moef tot eer van het Rode Kruis 
worden gezegd, dat deze Stichting in vele steden prachtig 
geholpen heeft. 
Dat is de goede frontgeest. Als er ergens iets spaak 
dreigt te lopen, met initiatief en volharding je er door- 
heen slaan. „We fixen het wel," heet dat in Indië. 

* * » 
Dank zij een initiatief uit Rotterdam zal de Alg. Ned. 
Res. Officiersvereniging op gemoedelijke Zaterdagmid- 
dagse ontmoetingen, collega's en andere militairen, voor- 
zover mogelijk en nodig, .gaan helpen bij de overgang 
naar de maatschappij. Dat is vooral van belang voor de 
z.g. oorlogsofficieren. 
Deze mannen kwamen door hun capaciteiten in het leger 
op een hoger maatschappelijk niveau. Op kameraadschap- 
pelijke wijze zoekt men (in overleg met het Min. v. Oor- 
log) voor en samen met deze verdienstelijke kerels tot 
een bevredigende tussenoplossing te komen. 
Zeer terecht worden pogingen aangewend om samen met 
de confessionele officiersvcreiiigingen tot een federatieve 
samenwerking te komen in deze zaak. Ook voor de be- 
roepsofficieren en onderofficieren uit garnizoenen ligt hier 
prachtig werk. 
Het bovenstaande initiatief van de res.-officieren bewijst, 
dat, evenals in de oorlog, deze groep van ons volk steeds 
bereid is een waardevolle bijdrage te leveren voor onze 
nationale taken. 
Dit „element uit de maatschappij" is van groot belang 
voor ons officierscorps en het zal goed zijn hen dien- 
overeenkomstig te waarderen. 

ANDREE. 

e jj^aleuL we^he 

In ons nummer van 16 Januari j.I. publiceerden wij 
een artikeltje over de roof van de meubelen uit 
het paleis Noordeinde te Den Haag. Ten onrechte 

werd hiervan een medewerker van de LO verdacht, 
zodat wij het nodig oordeelden hieraan enige aan- 
dacht te schenken. 
Om het bewijs te leveren, dat geen LO-er hieraan 
debet was, publiceerden wij zelfs twee foto's, waaruit 
bleek, dat de goederen uit het paleis op een vracht- 
auto van de N.V. „De Blauwe Ster", te Rotterdam 
werden geladen. 
Overigens heeft de „verdachte "-oud-LO-cr nog niet 
zolang geleden H.M. de Koningin persoonlijk de ge- 
publiceerde foto's ter hand gesteld. 
Na een nader ingesteld onderzoek is ons nogmaals 
gebleken, dat inderdaad bij deze roof. o.a. wagens 
zijn gebruikt van bovengenoemde firma. 
Er is ons echter tevens -gebleken, dat deze foto's op 
dat moment niet in dienst waren van „De Blauwe 
Ster" zelf, maar door „De Blauwe Ster" waren ver- 
huurd aan de N.V. Schenker & Co. te Rotterdam, 
met gebruikmaking van de bi] „De Blauwe Ster" in 
djenst zijnde chauffeurs. 
Naar ons door de directie van „De Blauwe Ster" 
is medegedeeld, deed zij reeds meer dan 50 jaar za- 
ken met de firma Schenker & Co., en heeft zij, zo- 
dra zij wipt, dat de auto's werden gebruikt voor het 
leegplunderen van het paleis, de firma Schenker be- 
richt, dat zij tot dit doel haar auto's niet beschik- 
baar kon stellen. De auto's werden daarna van „De 
Blauwe Ster" gevorderd, terwijl de chauffeurs van 
„De Blauwe Ster", ook na de vordering, in dienst 
van de firma Schenker voortwerkten. 
Buiten de paleisroof — met eigen en gehuurde wa- 
gens — aan het Noordeinde, heeft de firma Schen- 
ker ook de meubels en verdere kostbaarheden uit 
het „Huis ten Bosch" weggesleept. 
Reeds tijdens de bezetting werd in de illegale pers 
tegen deze firma gewaarschuwd. „Het Parool" 
schreef in Nr. 151 van het Amsterdams Bulletin over: 
„Deze handlanger van de vijand!" 
Ons commentaar in het eerder genoemde nummer, 
luidde: „Deze firma heeft de moed gehad behulpzaam 
te zijn bij de schandelijke roverij van de particuliere 
eigendommen van onze gèliefde Vorstin." 
De lezer zal vragen, waarom ,tDe Blauwe Ster" zijn 
auto's gedurende langere tijd aan de firma Schenker 
verhuurde, terwijl eerstgenoemde weten kon, wat met 
die wagens geschiedde, ja zelfs, dat de firma Schen- 
ker ook meubels van gevangengenomen Joden ver- 
voerde. 
Dit is intussen geen. vraagstuk, dat ons thans bezig 
mag houden. 
Ons artikel heeft de indruk gewekt, dat men van de 
paleisroof op het Noordcinde een rechte lijn kon trek- 
ken via de auto's van „De Blauwe Ster" naar de 
Directie van dezelfde naam. 
En dat is blijkbaar onjuist. 
Wij betreuren het, die indruk gewekt te hebben en 
menen hem te moeten wegnemen, met de verklaring, 
dat de directie van „De Blauwe Ster" het vervoer 
van de goederen uit het paleis met haar auto's niet 
onder haar berusting had. REDACTIE. 

TWEE MAAL TWEE. 

Twee tweedaagse conferenties te Birkhoven 
bij Amersfoort (resp. op 6 en 7 en op 13 en 
14 Februari) brachten in totaal ongeveer 

200 mensen bijeen, uit alle delen van het land, 
om de „zaken" van '40-'45 te bespreken. Leden 
van het hoofdbestuur, van districtsbesturen en 
plaatselijke bèsturen luisterden tezamen met een 
aantal functionarissen naar uiteenzettingen over 
„de wet", over het werk van de beroepscommis- 
sie en over het sociale vverk in de grote stad. En: 
zij debatteerden over deze en vele andere onder- 
werpen. 
Een samenvatting van de tot stand koming van 
de wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945, van 
de inhoud daarvan en van de taak die '40-'45 bij 
de uitvoering heeft, bracht vooral op de eerste 
bijeenkomst vele tongen in beweging. Bijzondere 
gasten bij deze samenkomst waren de voorzitter 
en een aantal andere vertegenwoordigers van de 
Buitengewone Pensioenraad, de oppermachtigen, 
die straks de pensioenen zullen vaststellen. Zij 
konden beluisteren wat er in '40-'45 met betrek- 
king tot de pensioenregeling leeft en, vergissen 
wij ons niet, dan moeten zij de indruk hebben 
gekregen, dat „de wet" binnen '40-'45 een leven- 
de zaak is, waar velen hun energie en denk- 
kracht aan besteden. Meer dan twintig vragen- 
stellers doken in alle hoeken en gaten, brachten 
veronderstellingen, mogelijke situaties, „gesteld- 
eens-dat's" en „wanneer-nu-bijvoorbeeld-eehs" 
naar voren om in de regel te bevinden, dat op 
de een qf andere wijze al die mogelijkheden in 
de wet waren verwerkt, zij het in het ene ge- 
val met meer bevredigende uitkomst dan in het 
andere. 

De inleiding van de voorzitter der beroepscom- 
missie op de tweede bijeenkomst bracht het ver-* 
blindende schijnsel van een knetterend vuurwerk 
boven het voor velen nog zo onbekende werk- 
terrein van de commissie van drie, die namens 
het hoofdbestuur in tal van moeilijke gevallen 
de eindbeslissing moet geven. 
Voorzover het al bekend is, dat bij afwijzing van 
aanvragen om bijstand door een plaatselijk- of 
districtsbestuur, steeds beroep open staat bij 
het hoofdbestyjir, blijft toch het feit, dat van de 
door de beroepscommissie .genomen beslissingen 
en van de overwegingen, die daarbij golden, tot 
dusverre weinig in bredere kring bekend was ge- 
worden. 
Een weergave van het besprokene is onmogelijk. 
Wel zij ihier vermeld, dat omstreeks 200 zaken 
door de beroepscommissie werden behandeld, dat 
het aantal gevallen, waarin de beroepscommissie 
de uitspraak van lagere besturen vernietigde, 
kleiner was dan het aantal, waarin de uitspraak 
bevestigd werd en dat nogmaals tot uiting kwam, 
dat alleen de individuele behandeling van iedere 
zaak het mogelijk maakt om tot een juist oor- 
deel te komen. Ook de beroepscommissie deed 
geen uitspraken in algemene zin, of b.v. gijze- 
laars, Engelandvaarders, getuigen Jehova's en 
andere categorieën al dan niet op bijstand aan- 
spraak kunnen maken. 
Voor de lezers, die in bestuursverband van '40- 
'45 over aanvragen hebben te beslissen, zij hier 
nogmaals onderstreept, dat bij elke afwijzing op 
de mogelijkheid van beroep moet worden gewe- 
zen. 
Tenslotte het derde onderwerp van de conferen- 
ties: het sociale werk. Ook hier is een samen- 
vatting van het besprokene niet te geven. Wel 
enkele conclusies; duidelijk kwam naar voren, 
hoe groot het gevaar van dilettantisme op dit 
terrein is en hoe noodzakelijk deskundige raad- 
gevers zijn. En duidelijk kwam ook tot uiting 
hoe nodig het Is, dat dit onderwerp terdege in 
studie wordt genomen. Op dit gebied valt in 
'40-'45 nog veel te vervolmaken. Ook aan de 
hoofdbestuurstafel bestond deze overtuiging. Een 
ernstige behandeling werd van die kant toege- 
zegd. 
Alles bijeen, tweemaal twee dagen die voor de 
aanwezigen een steun bg het toekomstige werk 
zullen zijn en... voor de thuisblijvers een gemis. 

De V. 

In de tropen  
is „De Zwerver" een graag gezien blad. 
De enthousiaste brieven bewijzen dat! 

Hoe gaat „De Zwerver" naar Indië ? 
a) Zeepost (plm. 6 w.) ad f 1.50 per kw. 
b) Luchtpost (enige d.) ad f 4.50 per kw. 

Betalingt Via een opgege ven adr. in Nederland. 
Vult de bon van pag. 8 in en zendt haar op 

naar onze administratie. 
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Zeer geachte Redactie. 

T n ons blad „De Zwerver" van 9 Januari komt o.a. 
■» onder het opschrift „Dwang", een protest voor 
van „Het Vrije Volk", dat zij abonnes verliezen, 
omdat het blad in R.K. en Prof. Chr. ziekenhuizen 
verboden wordt. Mijn vraag is nu, om welke reden 
wordt dit stukje verdraaid en daardoor onjuist weer' 
gegeven? 
Hef is niet waar, dat zij protesteert tegen het verlies 
van abonnes, dat weet U toch ook wel, want er 
staat duidelijk bij dat hef niet gaaf om die paar abon- 
né's, want zonder' die draait de Arbeiderspers toch 
wel, maar om het ondemocratische ervan. 
De Arbeiderspers laat dit protest vergezeld gaan van 
de suggestie aan Raads-, Staten- en Kamerleden, om 
dergelijke inrichtingen geen overheidssubsidie meer 
te geven, omdat ze naar hun mening geestelijke dwang 
op patiënten toepassen. 
En dan sluit li mei de woorden: Over Dwang ge- 
sproken. 
En juist dit laatste vind ik minder fraai! 
Want als 11 eerlijk zult wezen, wat ik toch van U 
als christelijke redacteuren verwacht, moet U toch 
toegeven, dat een besluit tot wering van het blad 
dwang is, en dat deze dwang toch niet in onze demo- 
cratische samenleving past. Of is „Het Vrije Volk" 
in Uw ogen een oproer makend blad, dat in een 
christelijke maatschappij niet gelezen mag worden? 
Als dat zo is, ben ik zeker overtuigd, dat U zeer veel 
christelijke mensen tegen U zult vinden. 
Een regering als de onze, die Vrijheid voorstaat, 
(zonder staatsgevaarlijk te zijn) moet hen, die dwang 
op een groep der samenleving uitoefenen, niet finan- 
cieel steunen. Er is zo oneindig veel voor die vrij- 
heid geleden, dat het mensdom recht heeft, om in ge- 
paste zin in vrijheid te leven. 
Ik verzoek U beleefd dit in „De Zwerver" op te 
willen nemen en verblijf met de meeste hoogachting, 

J. K. 

Commentaar: 

I_I et gaat er hier om of bepaalde richtingbladen in 
* éen democratische staat al dan niet uit bepaalde 
ideologisch anders gerichte ziekenhuizen mogen wor- 
den geweerd. 
De eerste vraag is dus of de „souvereiniteit in eigen 
kring" van bepaalde ziekenhuizen zich zó ver uit- 
strekt. dat zij zelf mogen beslissen, welke bladen wèl 
en welke niet in hun inrichting zullen worden toege- 
laten. De betrokken ziekenhuisbesturen hebben zich 
kennelijk op het standpunt gesteld, dat hun „souve- 
reiniteit in eigen kring" zich zo ver uitstrekt, dat zij 
zullen uitmaken, welke bladen wèl en welke niet zul- 
lèn worden toegelaten. Zowel over de juistheid van 
dit standpunt als over de juistheid der concreet ge- 
nomen beslissing ten aanzien van „Het Vrije Vojk" 
is in onze democratie gelukkig verschil van mening 
mogelijk. 
De vraag of de beslissing al dan niet terecht geno- 
men is kan dus verschillend beantwoord worden. Wie 
meent, dat zij ten onrechte genomen is, moet stellen, 
dat hij ze van zijn levenshouding uit en dus voor 
zijn ziekenhuizen anders zou hebben genomen. Hij 
kan dus een concreet meningsverschil constateren, 
dat een levensbeschouwelijke achtergrond heeft. De 
beslissing of bepaalde richtingbladen uit bepaalde 
richtingziekenhuizen moeten worden geweerd moet 
inderdaad, in gepaste zin in vrijheid worden ge- 
nomen. 
Wie deze beslissing onder pressie stelt van het terug- 
trekken van overheidssubsidie, pleegt evenzeer gees- 
telijke dwang op de richtingziekenhuizen als deze 
ziekenhuizen het op hun patiënten kunnen doen. 
De uiteindelijke vraag luidt: wie is gerechtigd een 
bepaalde geestelijke dwang op bepaalde personen uit 
te oefenen? Zijn dit de kerkelijke overheden ten op- 
zichte van hun gelovigen of zijn dit de politieke par- 
tijen en de politieke richtingbladen ten aanzien van 
ideologisch anders gerichte ziekenhuizen? 

Red. 
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Tsjecho-Slowakije is aan de 
beurt. Dat valt natuurlijk 

niet uit de lucht. Sinds 1945 
heeft het compromis met de 
communisten, deze laatsten de 
kans gegeven sleutelposities te 
bezetten, hun geheime politieke 
politie voor te bereiden en een 
communistische propaganda via 
radio en pers te voeren. 
De tijd blijkt rijp te zijn voor 
de openlijke provocatie van de 
democratie. Wellicht hadden 
zij nog verwacht met hun 
duistere, onwettige middelen de 
komende verkiezingen te be- 
ïnvloeden, maar de niet-com- 
munistische ministers hebben 
er voor gepast om die taktiek 
stilzwijgend toe te staan. Zij 
zijn uit het kabinet getreden. 
Het is zelfs mogelijk, dat deze 
democraten naar de zin der 
communisten te vroeg.alarm 
geslagen hebben, dat de laat- 
sten hun voorbereiding van de 
dwangstaat nog niet in vol- 
doende mate voltooid hadden 
om thans reeds door te zetten, 
maar het la te verwachten, dat 
zij van de nood een deugd zul- 
len maken en toe zullen slaan. 
Reeds signaleerden zij het be- 
kende volksvijandige complot 
in het kamp van de tegenstan- 
der. Daarna volgt dan de op- 
heffing van de parlementaire 
onschendbaarheid, de arresta- 
tie, de „berechting" en de 
strop'. Dit alles is in de naaste 
toekomst tegemoet te zien, 
tenzij Benesj . er alsnog in 
slaagt het compromis te her- 
stellen, wat overigens uitstel 
van executie is. De enige kans 
voor een echte democratie is, 

de communisten met open 
vizier bestrijden. Men kan geen 
bondgenootschap met onwaar- 
heid en ongerechtigheid sluiten. 
Hoe verlangend ziet de wereld 
er naar uit, dat eindelijk eens 
een volk het julj van de com- 
munistische bruut zal afwer- 
pen, de netten zal verscheurén, 
waarin men de natie langza- 
merhand wil verstikken. Zal 
het Tsjecho-Slowakije zijn ? 
Men moet vrezen van niet, 
maar zolang er protest is, is er 
leven, en zolang er leven is. is 
er hoop. 
Beseft gij wel eens, wat het 
betekent, dat 2000 jaar nadat 
Christus op aarde kwam, de 
slavernij en de terreur weer 
ingevoerd zijn onder de volke- 
ren van een onmetelijk gebied, 
ja, dat dit gebied stelselmatig 
uitgebreid wordt? 
Is het niet zo? „De Waarheid" 
schrijft heel eerlijk, maar dom; 
„Maar wat is reële vrijheid? 
Dat is de vrijheid voor het volk. 
Dit is tevens: geen vrijheid 
voor de vijanden van het volk." 
Doch wie zijn vijanden van het 
volk? Daarover beslist immers 
de leidende kliek en in laatste 
instantie Stalim? En die be- 
slissingen worden immers ge- 
nomen aan de hand van de 
vraag, of iemand het met 
Stalin eens is of niet, en of het 
wenselijk is iemand van zijn 
vrijheid te beroven of niet? 
Dat is de praktijk in Rusland 
en zijn satellietstaten. En wat 
is dan nog de vrijheid van het 
(niet vijandige) volk? Het is 
een leven in angst, in een sfeer 
van verraad, volgens voor- 

schrift, op de aangewezen 
plaats, en aldaar doende en 
denkende in de lijn van de 
partij. 
Welk een verschrikking, welk 
een onzegbaar leed onder mil- 
lioenen in en buiten de concen- 
tratiekampen van dit grote 
kerkhof. Moet dat zo maar 
doorgaan ? Moeten wij er — als 
de Farizeër — schouderopha- 
lend aan voorbij blijven lopen? 
Zal het ons pas in beroering 
brengen, dit leed, als het bij 
ons aan de deur klopt? 
En wie er door ontroerd wordt, 
wat kan hij doen? Wat mogen 
de democratieën doen? Wat 
moet de UNO doen? In het 
handvest zullen genoeg plaat- 
sen aan te wijzen zijn, waar- 
uit men af kan leiden, dat de 
UNO, dat de democratieën 
niets kunnen doen. Maar dat 
is geen antwoord. U pleegt 
toch ook huisvredebreuk, als 
ze bij Uw buurman de kinderen 
ernstig mishandelen?' En als 
men daar de kleintjes in een 
alcoof laat verkommeren, dan 
zult U, denk ik, wel over enkele 
formaliteiten heenstappen. 
Zeker, alle dingen moeten met 
orde geschieden en het aan- 
pakken van Rusland ook. Maar 

' aan een orde, die het leed laat 
voortduren, de moord op tal- 
loze kampslaven negeert en de 
lugubere methoden van de 
N.K.V.D. laè.t bestaan, aan 
zo'n orde zal de wereld ten 
gronde gaan. 
Er valt veel te regelen in de 
Veiligheidsraad en de heren 
zullen het druk genoeg heb- 
ben, maar indien ze slechts 
blijven dokteren aan Indië, 
Palestina, enz.^ dan zullen ze 
zijn als de huisvrouw, die nog 
even stof af wil nemen, ter- 
wijl het huis in brand staat en 
het dak reeds instort. 

H. v. R. 
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In een volkslpgement in het noorden van Deventer ging 
het op een bruiloft zo rumoerig toe, dat één der gasten 
de i8-jarige bruid in één klap drie tanden uit de mond 
sloeg. De politie voorkwam verder bloedvergieten tussen 
de twee knokploegen, die elkander te lijf waren gegaan. 

(De Vrije Alkmaarder) 
Zoudt gij als bruiloftsgast anders gehandeld heb- 
ben? Wij niet. Het moet een akelig gezicht zijn 
op een bruiloft, de bruid met een mond vol tan- 
den te zien staan. En als je daaraan nu met één 
klap een einde kunt maken? We zien niet in, 
waarom zulks op bloedvergieten moet uitlopen. 
Tenzij er tandartsen in de zaal waren, die er 
een aanslag op hun tarieven in zagen. 

• 
Een Amerikaans ingenieur was bij Fokke/1 in Amsterdam 
op bezoek. Hij uitte zijn bewondering voor de perfecte 
productie-methoden, maar kon niet nalaten te beweren, dat 
men ,,bij ons in Amerika" toch nog speller vliegtuigen kon 
bouwen. Er werd een weddenschap aangegaan, wie het 
eerst een bepaald model voltooid zou hebben- Na vijf dagen 
kwam een telegram uit Amerika: ,,Nog vier bouten aan- 
draaien en de kist is klaar." 
Enkele uren later arriveerde te Amerika een telegram van 
Fokker. Amsterdam; ,,Nog drie formulieren invullen en we 
kunnen beginnen." 

(Eindh. Dagblad) 
Da's nou een flauw mopje van het Eindhovens 
Dagblad. Wij houden niet van die toon: „Bei uns 
ist alles besser und groszer". Waarheidsgetrouw 
blijven, heren. Gelooft u dat nu zelf: na vijf dagen 
nog maar drie formulieren! Dat is boud gesproken. 
Als het waar is, zijn we op de goede weg. Maar 
we vrezen het ergste. 

• 
De Russische radio heeft bekend gemaakt, dat het centrale 
comité der communistische partij een besluit heeft gepubli- 
ceerd, waarbij de Russische componisten gelast wordt zich 
te verzetten tegen ,,het formalisme en de gevaarlijke ten- 
denzen, welke heden ten dage in de Russische muziek 
worden waargenomen." 
Sommige Russische toondichters, aldus het centrale comité, 
hebben zich niet vrij kunnen maken van bepaalde trekken 
van de ..burgerlijke' ideologie, welke de decadente, contem- 
poraine muziek van West-Europa en Amerika bcinvloedt." 

• (Eindh. Dagblad) 
Ha, die Russen. Daar helpen geen ijzeren gor- 
dijnen tegen. Voor atoom-wapenen zijn ze niet 
bang. Maar de muziek die dringt overal door. 
Daarmee zullen we ze klein krijgen. We zullen 
er onze burgerlijke ideologieën mee in het Rus- 
sische volk dragen. En dan  zeg maar, dat 
daar geen muziek in zit. 

• 
Te koop: dames- en herenframc. En tevens enige pcachr 
japonnen zwart en donder blauw, maat 42. 

(Adv. De Graafschapper). 
Als de last der jaren je gaat drukken en je bot- 
ten krakend hun dienst doen, dan  ja dan ga je 
verlangen naar een nieuw frame. Een onvervulbaar 
verlangen? Dat dacht u. „De Graafschapper" 
brengt uitkomst. Wij kopen dat herenframel Of 
we het damesframe ook kopen, hangt af van de 
vraag of die aangeboden japonnen erbij passen. 

• 
Gevraagd: een nette huishoudster bij 2 heren in het land. 

(Adv.) 
Verstandige liedtn, die beide heren. Onder één 
dak wonen met een huishoudster, waarvan je niet 
te voren weet of ze kijfachtig, babbelzuchtig. of 
zorgzaam en dienend haar weg zal gaan, is een 
experiment. 
Voorlopig mag ze in het land wonen. Als de 
heren er het land in krijgen, kunnen ze haar 
altijd nog het bos insturen. 

Ex-Gevangenen 

(luliigan hun hewahetx 

De geschiedenis kent waarschijnlijk niet veel 
voorbeelden, waarbij oud-gevangenen een co- 
mité vormen om hun bewakers te huldigen. 
Dit is de vorige week in Arnhem gebeurd, 
toen een groot aantal ex-politieke gevangenen 
van het bekende Huis van Bewaring aldaar, 
de bewakers dank betuigden voor hun „hu- 
mane, hulpvaardige en bemoedigende behan- 
deling". 
De voorzitter van het comité verbond aan deze 
huldiging een korte rede, ter - nagedachtenis 
van degenen, die na hun gevangenschap in het 
Huis van Bewaring het leven lieten door het 
geweld van de bezetter. 
Aan een aantal bewakers werden oorkonden 
en verschillende geschenken uitgereikt. 
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Johannes H. B. ten Bargc 

Geboren 4 Mei 1903. 
Gefusilleerd 30 Maart 1945. 

Jans ten Barge, onder zijn naaste medewer- 
kers beter bekend onder de naam Willy 
Loeki, behoorde tot de allereerste verzets- 

mensen. Of het godsdienstige motieven waren 
of louter humane gevoelens jegens de vervolg- 
de medemensen, die hem in -de illegaliteit heb- 
ben gebracht, is giet te zeggen. Ik denk beide, 
liocwel hij zich daaromtrent nimmer uitliet. 
Vele joden hebben aan hem hun leven te 
danken en hoewel hij een groot gezin had (8 
kleine kinderen) werd door hem en zijn vrouw 
geregeld voor korte of lange tijd huisvesting 
verleend aan joodse of andere onderduikers. 
Naarmate de- Duitsers hun mensenjacht in- 
tensiever gingen voeren, nam ook het ver- 
zetswerk van Ten Barge in omvang toe. 
Dit beperkte zich 'niet alleen tot georganiseerd 
LO-verband, doch hij vormde tevens de hoek- 
steen voor andere verzetsorganisaties en zijn 
contacten dienaangaande waren legio. 
Onder zijn naaste medewerkers nam bij een 
bijzondere plaats in. Hij was geestig en vrien- 
delijk, bijzonder plichtsgetrouw. Niets was 
hem teveel. 
Niet ingewijden zagen in hem allerminst de 
verzetsman. En juist dit maakte hem tot 
iemand van groot formaat, wie alles, van- 
wege zijn geslotenheid naar buiten, kon wor- 
den toevertrouwd. 
Wat kon hij geestig zijn, wanneer hij zijn 
wederwaardigheden vertelde omtrent de uit- 
voering van een hem verstrekte opdracht. Nog 
kan ik me zijn glunder gezicht voor de geest 
halen, toen hij me eens een stuk vlees bracht, 
afkomstig van een ree, welke door een onder- 
duiker was geschoten en hij me daarbij een 
briefje overhandigde, waarop stond: „Deze 
ree is gevallen gelijk met Tunis". 
Nadat in 1944 door het'verraad van Willy 
Markus een aantal zijner medewerkers door 
de SD. was gearresteerd en later gefusil- 
leerd en enige anderen door onderduiken hier- 
aan ternauwernood waren ontkomen, bleef 
Ten Barge op zijn post. 
Een kleine kern van de oude garde, waarin 
Ten Barge een voorname plaats vervulde, 
werd aangevuld met nieuwe krachten en de 
verzorging van onderduikers en wat daar meer 
aan vast zat, ondervond generlei stagnatie. 
In Maart 1945, kort voor de bevrijding, toen 
de laatste hand werd gelegd aan de bevrij- 
ding, werd hij door de SD gearresteerd als 
verdacht van wapens smokkelen, jodenhulp, 
enz. en overgebracht naar het huis van bewa- 
ring te Zutphen. Op 30 Maart 1945, op de 
vroege ochtend van Goede Vrijdag, stierf hij 
als een eenvoudig, doch in zijn soort groot 
vaderlander voor het vuurpeloton van de 
Duitsers. 
De 13e April daaropvolgend werd hij te ruste 
gelegd op het R.K. Kerkhof te Beltrum, Ge- 
meente Eibergen, alwaar velen van zijn oude 
vrienden bij aanwezig waren. 
Hij was een dapper en eer-   
lijk mens en een nobel strij- 
der, die zijn vrienden en de 
zaak waarvoor hij streed, 
trouw is gebleven tot in 
de dood. 
Moge dat zijn vrouw en 
en kinderen, wanneer deze 
laatsten tot het volle besef 
des levens zijn gekomen, 
tot troost pn trots zijn. 
Dat hij ruste in vrede, 

H. 
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Dionisius Dirk Bakker „Opa" 
Geboren 1 October 1879 

Gefusilleerd 2 Maart 1945. 
Wanneer ik mij Opa Bakker voor de geest haal, dan droom ik 

terug naar de bezettingstijd, waarin ik met deze gave figuur 
maanden, ja enkele jarent heb mogen samenwerken. 

Men moet zich niet voorstellen, dat het illegale werk op het plat- 
teland gespecialiseerd was. Nee, betrekkelijk kleine groepen deden 
al het voorkomende werk, van het onderbrengen van Joden en fal- 
sificaties tot piloten- en KP-werk toe. 
Voor al dit werk hadden Opa en z'n nog jonge vrouw „tante Cor" 
hun huis beschikbaar gesteld en werkten hiervoor zelf niet het 
minst. En juist, als men dag in, dag uit met iemand samenwerkt 
onder vaak levensgevaarlijke omstandigheden, dan kan men vol- 
ledig doordringen tot diens karakter en kan men hem volledig leren 
kennen. 
Onze mensen, uit alle windstreken samengekomen, kenden elkaar, 
kenden eikaars sterke en zwakke kanten. 
Eén ding staat voor ons vast. De wereld zou er anders en beter 
uitzien, indien het overgrote deel van haar bevolking het karakter 
en de eenvoud zou bezitten van onze diepbetreurde Opa. ' 
Opa, een man uit het gewone volk, die z'n leven lang, als waar 
socialist, gestreden had tegen onrecht en sociale misstanden, wierp 
zich nu, als ruim 60-jarige man in de strijd tegen de bezetter, we- 
tende, dat het goede in de mens zou zegevieren. 
Was het een wonder, dat deze zeer vitale, optimistische en haast 
jeugdige grijsaard de geestelijke leiding kreeg van ons onderdui- 
kerskamp in de Soerelse Bossen? 
Voor ons jongeren was hij als een vader: dit kwam eerst heel dui- 
delijk tot uitdrukking toen hij naar aanleiding van een weigering 
onzerzijds om handtekeningen te zetten voor te verkrijgen onder- 

. stcuningsgelden voor onderduikers, zei: „Laat mij tekenen voor 
jullie allen. Het is beter, dat ze mijl een oude man pakken, dan 
jullie, die nog zo jong zijn." Zo was Opa  
Als gepensionneerd hoofdconducteur va'n de Nederlandse Spoor-, 
wegen zorgde hij er geheel alleen voor, dat de staking te Nunspeet 
een voldongen feit werd en regelde de uitbetalingen. Alles liep ge- 
smeerd. We waren zekerder van de overwinning dan ooit. Daar 
was alle reden toe. 
Op 13 Februari 1945, met de komende vrijheid in zicht, werd, ter- 
wijl ze een ander zochten, Opa in z'n huis door Duitsers en 
Vlaamse actMristen gearresteerd en door de laatsten ergerlijk mis- 
handeld, maar hij zweeg. 
Jonge sadisten vierden hier hun dierlijke lusten bot op een oude 
nu weerloze baas. 
De selectie was groot in die dagen, wéér was één van de men- 
sen, waar een ieder op kon rekenen, uitgeschakeld. Tijdelijk, naar 
we stellig meenden...... 
Via de kazerne in Ermelo, Apeldoorn, werd Opa naar de Kruis- 
berg gevoerd, vanwaar hij niet 49 anderen, waaronder onze 
dorpsgenoten Bram Baar, Piet IJzerman en diens zoon Bram, naar 
Duitsland zou worden getransporteerd. Een geallieerde luchtaanval 
op de locomotief van de trein verhinderde dat echter. 
Een aanslag op'een munitie-auto, waarschijnlijk Duits werk, was 
toen een welkome aanleiding voor onze bezetters om deze vijftig 
prima Nederlanders als represaille hiervoor te fusilleren. 
Op 2 Maart 1945 werd het vonnis te Varsseveld voltrokken. Wij 
zouden onze vrienden en Opa nimmer levend terugzien. Opa, toen 
65 jaar oud, werd onder z'n valse naam: Van Rooyen, vermoord. 
Opa's vrouw, tante Cor, ontkwam ternauwernood aan .de greep 
van de bezetters, maar is nog steeds niet hersteld van de ziekte, die 
haar na de bevrijding trof. 
Opa en tante Cor, twee mensen, die hun leven op het spel zetten 
om verdrevenen en gezochten te helpen. 
Mede aan hun werk hebben een kleine tweehonderd mensen hun 
leven te danken. 
Opa gaf z'n leven om anderen te sparen. 
Pü hen. die hem hebben leren kennen, zal hij steeds in dankbare, 
herinnering blijvc' - ANDRIES L. 

Helden van Nederland, vechters voor vrijheid, 

Strijders, gestormd tot bevrijding uit nood, 

Nooit zal uw land uw fier voorbeeld vergeten, 

Wij allen blijven getrouw tot den dood. 
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(Uit Gcdenckclanck 1940-1944) 

Machicf Balk „Mach" 

Geboren 12 Juli 1925. 
Overleden 9 November 1944. 

Als telg uit een agressief anti-Duitse 
familie bestond er voor Mach geen 
andere weg dan zich in te zetten 

tegen de gehate indringer, zodra de 
mogelijkheid bestond. 
Reeds als scholier maakte hij de mof- 
fen het leven zuur door kleine sabotage- 
daden. Op school hield hij door zijn 
positieve houding het moreel hoog en 
had hij een werkzaam aandeel in het 
verspreiden van illegale lectuur. 
Toen dan ook de BS in het leven ge- 
roepen werd, meldde hij zich direct. 
Niet voor de passieve bewakingstroe- 
pen, maar voor de actieve sabotage- 
groepen. 
Ondanks zijn 18 jaren, werd hij als 
■nedewerker geaccepteerd, omdat men 
wist, dat Mach uit het goede hout 
gesneden was. 
Zo kreeg zijn groep de opdracht in de 
nacht vpn de 8e November 1944 de 
spoorlijn tussen Utrecht en Bilthoven 
op te blazen. Zonder aarzeling gaf 
Mach gehoor aan deze opdracht. 
Tijdens de werkzaamheden aan de 
spoorbaan werd hun groepje van drie 
man overvallen en beschoten door een 
patrouille Tian de Landwacht. Twee 
konden vluchten, maar Mach bleef ge- 
wond achter. Hij werd overgebracht 
naar Bilthoven en daar aan een ver- 
hoor van de SD onderworpen. Toen 
dit geen resultaat opleverde, werd hij 
geslagen en getrapt. 
Wat dit betekend heeft voor Mach, die 
zwaar gêwond was door schoten in de 
buik, kan men slechts gissen. 
Ondanks deze huiveringwekkende mar- 
teling, heeft Mach niet gepraat en is dus 
overwinnaar gebleven in deze zeer on- 
gelijke strijd. 
Hoe gemakkelijk had niet bij het noe- 
men van enkele namen, de gehele plaat- 
selijke organisatie opgerold kunnen 
worden. Mede door zijn toedoen bleef 
het aantal do'den beperkt tot drie, te 
weten; Mach, Flip de Leeuw en Piet ter~ 
Beek. 
Dit alles speelde zich af in de kamer 
naast die, waarin zijn vader en moeder 
gevangen werden gehouden. Zijn 
ouders konden alles volgen, zonder iets 
te kunnen doen om hun jongen het 
lijden te verzachten 
Na vele vergeefse pogingen heeft de 
mof' het opgegeven en is Mach naar 
een ziekenhuis in Utrecht vervoerd. 
Kort daarop is hij aan de bekomen 
verwondingen overleden. 
Zijn heldenmoed en standvastigheid in 
de-moeilijkste uren van zijn leven heeft 
velen de gelegenheid geg'ven, de be- 

vrijding te kunnen beleven 
en hun tevens 4c plicht 
opgelegd zijn idealen uitte 
dragen in de na-oorlogse 
wereld. 

Aan ons is dus de taak 
zijn dood niet tevergeefs 

te maken. Moge zijn geest 
kracht en opofferingsge- 
zindheid zijn dankbare 
vrienden steeds in herin - 
nering blijven. 

JACK. 

/ 



FAMILIEBERICHTEN 
G. TESINK 

.(Teerhuis; 
M. L. BRUINS 

(Zr. Leonarda^ 
geven kennis van hun voorgenomen huwelijk, 
waarvan de vo'trekking zal plaats hebben 
op Zaterdag 28 Februari, 's morgens 11 uur, 
ten Stadhuize tc Leiden. 
Hooigracht 95, 
Leiden. 

De Heere nam to Zich onze jongste 
lieveling 

HERMAN MART1NUS 
op de jeugdige leeftijd van 4 jaren en 
l maanden, 

„Niemand kan ook hem rukken 
uit de hand mijns Vaders". 

Naar : Joh. 10 : 29 b 
Weduwe HILBERT VAN DIJK 

LAMMERT 
GlJSdERL ANNE 

Kampen. 21 Februari^ 1948 
Louise de Colignystraat 7. 

Wie kan Sanatorium patiënt hel- 
pen aan po tzegels voor zijn ver- 
zameling. J. van Slooten, Sanator. 
„Sonnevanck", Harderwijk. 

Langs deze weg groet ik al'e col- 
lega's en bekenden u t de LKP. 
Fr esland, in het bijzonder de groep 
Drachten en de fam. D. van Huis, 

De Opperwachtm. der Kon< 
Marechaussee H. K. Uiferwijk 
(Fo kert v.d. Meer) a.b. Troe- 
pentransp.schip „Zuiderkruis" 

Voor elk transport 

hoe vreemd oi raar, 

A. LUIK staat altijd 

voor U klaar 

* 

Luik's iransportonderneming 

Zaandijk Tel. 81994 

■Hier 

wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk! 

C.V. DRUKKERIJ Qfc RIJNSTREEK' 
EN 

A**"* TP\ t 800. — S'Vo. Zonder borgen voor elk doel 
Vrijbl. voorw. SCHRIJFT ALLEN 
Spaarcred. Inst. Mathen.weg 110, 
Rotterdam-West. Wij verleenden 
reeds plm. f 200.000 in contanten. 

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

N.V. A.T.O. VAN GEND & LOOS 

kan uits'ekende vaklieden plaatsen: 

a. Ie klas MonteilTS voor dieselmotoren 

b. Ie klas MonteUTS voor benzinewagens 

c. Een goede Plaatwerker/Lasser, 

zowel electrisch als autogeen. 

d Bankwerkers 

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten 
aan het Hoofdkantoor Moreelselaan 2, Utrecht 
Afd. Technische Dienst. 

Machinefabr. Frans Smulders 

CROESELAAN 20, UTRECHT 

zoekt voor 
spoedige 
indiensttreding: 

Bekwame en aank. Draaiers 

Ervaren 

Machine-Bankwerkers 

en Constructie-Bankwerkers 

Modelmakers 

Handvormers 

Zeer aantrekkellijke voorwaarden. 

GEVRAAGD: 

Een bekwaam 

* DRAAIER - BANKWERKER 

welke wegens gebrek aan opvolger, 
de leiding in de MACHINE- HERSTEL- 
PLAATS geheel op zich kan nemen. 

E. P. Smidt, „Het Kruispunt", 

NAARDEN 

De 

heeft 
plaatsing 
voor • 

METERFABRIEK, BorMt 

enige 

STEMPELMAKERS 

enige 
FRAISERS 

enige 

BANKWERKERS 

of voor hen die zich hierin willen bekwamen. 
« 

Aanmelden mondeling of schriftelijk bij 
Meterfabriek, Dordrecht. 

OPZIENBARENDE 

ONTHULLINGEN ! 

GOEBBELS 
de man 
aehier iSHler 

Het Geheime Dagboek 
van Dr. Rudolf Semm- 
ler Dit b'oek laat ons 
zien. hoe Go-ebbe Is, een 
man, van onaanzienlijke 
gestalte, maar van bril- 
liante aanleg, zijn eerst 
zo miskende talenten op 
satanische wijze mis- bruikte. Hei dagboek loopt tot de val van Berlijn en 

het verrassende is, dat" het op veel belangrijke gebeur- 
tenissen en personen een geheel nieuw licht werpt, als 
de pogingen tot toenadering met Ruslan-d in 1944. de 
aanslag op Hitier, de verwarring en rivaliteit onder de 
Nazileiders, de V.-Wapens enz. 

De prijs bedraagt gebonden £ SSO. 
Een tweede bijzonder boek. waarvoor wij 

Uw aandacht vragen, is 

STAUNGRAO 

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

De prijs bedraagt, gebonden in fraaie band t T.&O I 
De vraag naar deze beide boeken, welke binnenkort 
verschijnen, is nu reedis zo groot, dat ze ongetwijfeld * 
direct uitverkocht zullen zijn Bestel dus nu reeds 
Betaling desgew. met i 2 — of méér per maand Franco | 
toezending — Verzoeke bi' bestelling te vermelden: 
„Adv. 861". Boekhandel H. E L ' 8 S E N. Prinsengracht 627 VI. 
Amsterdam-C. Postrekenin-r 6-0092 M. Telefoon '51791 | -A.h 

Uz 

Houtwarenfabr. P. Flens, Oostzaan 
DRAAI- EN 
FRAISWERK 

N 

Vigagt offerte 

Kantoor en 'abriek .■ 
Noordeinde C 12 - Telefoon 347 (K 2984) 
Wie heeft interesse voor ; heiten. wieltjes, kege.: 
strijkboutheiten, ballonfluitjes, yoyo's, 
SPEELGOEDEREN, HÜISH.ART., TECHN. HOUTW 
Wij vervaardigen alles op het gebied van hout. 
Fabrikanten o.a. van de bekende JUMBO-CARRI- 
CATUREN. MASSA HOUTWAREN 

loniif nriÉer - Meubelstoffeerder 
gevraagd ! 

MEUBILERING ZANDBERGEN * HOOGEVEEN 

Goed 
vakman 
P.G. 
Liefst 
ongehuwd 

LITHO "ZAANLANDÏA" 

ZAANDIJK 
OFFSETDRUK 

STEENDRUK 

CARTONNAGE 

Nageko familiebericht' 

Hedenmorgen overleed tot onze diepe dcoefheid, in: Het Kindje 
Jezus Gesticht te Well (L.)t tijdig voorzien van de Heilige 
Sacramenten der stervenden, 

Mevrouw de Weduwe MARIA HUBERTINA 
PETRONELLA BEATRIX HENDRIKX—VALLEN 

(Moeder van Ambrosius) 
in de gezegende ouderdom van 67 jaar. 
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden a.s. Vrijdag 
27 Februari in de Noodkerk van St. Vitus te Well. 
Daarna ter aarde bestelling op het kerkhof te Venlo. 
Alle vrienden van Ambrosius worden uitgenodigd hierbij tegen- 
woordig te zijn. Bijeenkomst om 9 uur aan het sterfhuis te Well. 

Nijmegen: Pater EPHRAÏM HENDRI1'" O.E.S.A." 
Oss: Zuster HENRIETTE HEN 0 KX. 
Venray: Zuster R1TA MARIA HENDRiKX. 
Venlo: PIET HENDRIKX. 

MIA HENDRIKX. 
Well. 24 Februari 1948. 

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

Naam 

Adres 

^aats   Provincie ...  

Ingang abonnement  

Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / ol bij 
aanbieding van een postkwitantie betaald. 

Gironummer 109588 t.n.v. LO-LKP-Stichttng 

(Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

BON 
mededelingen 

liUClltpOSt-abonnement 4 

Overeenkomstig de mededelingen op paginb vlji, ver- 
zoek ik U een: 

(Zeepost t t.SÖ - luchtpost f 4.5Ö per kwartaaïj 
Abonnementsgeld ad t 1.50 wordt per giro postwissel 
of bij aanbieding van een postkwitantie betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan -. 

*) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 
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ï 

f 3 

> S 



No. 9 
4. JAARGANG 

Weekblad der GOIWN, 

en LO-LKP.-SfichHng. 

GEMEENSCHAP OPD-ILLEGALE WERKERS NEDERLAND 

5 Maart 1948 

m/ï/fff 

LANDELIJKE ORG. VOOR HPLP AAN ONDERDUIKERS * LANDELIJKE KNOKPLOEGEN 

Losse nummers 20 een 

NEURENBERG 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FONS. 

r 
Hadden we 

maar een krani ƒ 

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

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

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

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

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

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

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

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

JA zuierf 

dewmeM 

tand 

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

(Strijdend Nederland.) 

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

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

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

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

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

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

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

WER|§DI 

JNSIDE-INFORMA TION' 

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

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

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

❖ 

„GRENSCORRECTIES" 

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

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

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



ÜtendMifi Ut INDIE 

BRIEVEN UIT 

BATAVIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

""„JOHNNY" 

      \ 

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

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

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

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

      i 

IJs&utcejitvve-'un^ 

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

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



ICH BRAUCHE KEINE MILLIONEN  
DANS OM MILLIOENEN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Ich brauche keine Millionen 
Mir " 

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

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

TOON MULDER 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

G. B. 
(Wordt vervolgd.) 

DE SCHOKKER SCHOK 

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

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

  



* UIT DE G.O.I.W.N. » 

DE NATIONALE VERTROÜWEWSRAAD 

(N.V.R) 

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

motie 

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

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

VERGADERING PROVINCIE NOORD-BRABANT. 

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

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

INTERPROVINCIALE VERGADERING. I.V. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

r. 

CORNELIS RUIZENDAAL - „ZWARTE KEES" 

Vevtaad Eoett CanyA de uieg. .... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„HEIN". 



FAMILIEBERICHTEN 

P1ETER KLAASSEN 
en 

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

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

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

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

Lichtdrukken 

Fotocopieën 

Copieerwerk 

mwA 

VAN DER 
ZANDEN 

Ginneke nweg 
133 

BREDA 

Tel. 8902-7769 

Voor elk transport 

hoe vreemd oi raar, 

A. LUIK staat altijd 

voor U klaar. 

Zaandijk Tel. 81994 

SAMAPIR1H 
TABLETTEN (MIJNHARDT) 
Kou-en pijnverdrijvers 

bij uitnemendheid 

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

SINGEL 281 
AMSTERDAM-C. 
TELEFOON 32239 

* 

PERIODIEKEN EN 

HANOELSDRUKWERK 

Gevraagd bekwame en aankomende 

• AUTOMONTEURS 

• PLAATWERKERS 

• AUT0SPUITERS 

Aanmelden Automobielherstelplaatsen 

A.R.in. 

Overtoom 399, Amsterdam 

^BIWN^De K.LM. raagt "" 

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

Schriftelijke sollicitaties aan Personeelszaken. 
Schiphol, Barak 121. 

H 

J 

Machinefabr. Frans Smulders 

CROESELAAN 20, UTRECHT 

zoekt voor 
spoedige 
indiensttreding: 

Bekwame en aank. Draaiers * 
Ervaren 

Machine-Bankwerkers 

en Constructie-Bankwerkers 

Modelmakers 

Handvormers 

Zeer aantrekkellijke voorwaarden. 

OPZIENBARENDE 

ONTHULLINGEN ! 

GOEBBELS 
de man 
achter Hitler 

Het Geheime Dagboek 
van Dr. Rudolf Semm- 
ier. Dit bóek laat ons 
zien, hoe Goebbels, een 
man van onaanzienlijke 
gestalte, maar van bril- 
liante aanleg, zijn eerst 
zo miskende talenten op 
satani3che wijze mis- bruikte. Het dagboek loopt tot de val van Berlijn en 

het verrassende is, dat het op veel belangrijke gebeur- 
tenissen en personen een geheel nieuw licht werpt, als 
de pogingen tot toenadering met Rusland in 1944, de 
aanslag op Hftler, de verwarring en rivaliteit onder de 
Nazileiders, de V.-Wapens enz. 

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

Uw aandacht vragen, Is 

STALINGRAD 

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

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

van Houwerik en Bal - Zeist 

vraagt voor directe indiensttreding: 

STEHPELHAKERS 

MACHINEBANKWERKERS 

Aanmelden: 
DAGELIJKS AAN HAAR KANTOOR 

de la Reylaan 34 

Gevraagd zo spoedig mogelijk, een 

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

G. OFFRINGA Bouwbedrijf - Smilde - Tel. 6 

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

Advertentie-cliché's, 

v/oé en 

DE BOER & VINK 
ZAANDIJK 
TEL. 81085 

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

Naam 

Adres 

Plaats ..... Provincie . 

Ingang abonnement. 

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

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

(Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

Het kan op twee manieren! 

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

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

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

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

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

BON 
mededelingen 

ZeepOSt/ZiUChtpOStabonnemeat voor. 

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

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

*) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 
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4. JAARGANG 

Weekblad der GOIWN 

en LO.-LKP.-SfïchHng. 

GEMEENSCHAP OUD-ILLEGALE WERKERS NEDERLAND 

mmr 

LANDELIJKE ORG. VOOR HULP AAN ONDERDP1KERS * LANDELIJKE KNOKPLOEGEN 

Losse nuxnnieis 20 eest 

DRIE JAREN LATER 
★ 

12 Maart 1948 

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

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

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

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

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

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

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

* * * 

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

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

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

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

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

* * * 
T s de Oost-Europese capitulatie op 

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

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

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

* » * 

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

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

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

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

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



DE JO£IGEfr STEM 

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

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

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

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

„JAN PATRIOT". 

van <~>tate 

EEN EEUWENOUDE INSTELLING. 

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

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

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

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

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

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

WEREpDI 

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

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

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

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

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

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

(Reuter). 

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

Mijdrecht. J. VAN DER HAAR. 



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

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

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

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

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

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

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

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

Ospdoi um} niet Wityeten 

8 MAART 1942 — 8 MAART 1948 

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

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

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

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

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

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

JA zuwcf, 

dewmeld 

tand 

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

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

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

(De Nederlander). 

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

| EEN TELEGRAM VAN I 
^ H.M. DE KONINGIN ^ 
g T.g.v. de vergadering der G.O.I.W.N. in de x 
J provincie Noord-Brabant (waarover in ons li-, 
% vorig nummer een verslag voorkwam), werd f 
K aan H.M. de Koningin een telegraW van aan- "S 
J hankelijkheid en trouw verzonden. Vb 
3 In antwoord hierop kwam dezer dagen het vol- C 
Sj gende telegram binnen; 
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In opdracht van de Koningin, betuig ik P 
de afdeling Noord-Brabant van de p 
G.O.I.W.N. dank voor de gevoelens, (C, 
waarvan jegens Haar en Haar Huis uit- P 
drukking is gegeven. Jg 

w.g. KOHNSTAMM. ^ 

RECTIFICATIE 

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

REDACTIE. 



EEN BOEKJE OPEN. 

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

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

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

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

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

TOON MULDER 

De dans om millioenen nam een aanvang. 

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

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

VN 

•T 

Bedachtzaam 
wordt een 
situatietekening 
bekeken . •. 

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

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

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

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

  WÊÊIÊtÊt 



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

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

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

(Wordt vervolgd). 

X 

X 
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ii waar het om gaat 

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

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

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

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

G. B. 

Ter navolging 

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

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

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

S. HAVERKAMP. 

Het kan op twee manieren! 

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

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

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

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

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

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

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

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

RED. 
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DIERENTEMMERS 

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

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

Sydti de ZLaekmedi 

dot o-fi bananen? 

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

ONTMOETING 
Een dag van vreugde 
en van aanklacht 

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

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

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

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

H. v. R. 
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Alphonsus joscphus 
Petrus Aarnoutse 

Geboren te Sas van Gent 
31 Mei 1920. 

Overleden 5 Maart 1945 te 
Neuengamme. 

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

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

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

F. d. H. 

Lambcrtus Bulder . 
Geboren 21 April 1913 te Avercest. 

\ Overleden 22 April 1945. 

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

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

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

veczet 

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

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

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

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

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

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

Het brandt II 
BEPP1E 

Hendrik Bctlehcm 
Geboren 31 December 19IS. * 

Overleden 23 Juni 1945. 

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

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

Zijn vrienden uit 
Z.O. Friesland en 
Drenthe. 



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

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

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

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

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

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

Welke oud-illegafe werkers 
EXPORTEREN, 

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

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

Landstraat 27, Aalten 

Weg pijn - Weg griep 

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

.Hier 

wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk 

C.V. DRUKKERI. 
V 

Qt RÖNSTREEK" 
EN 

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

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

Propag a nda 

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

gratis exemplaren 
van ons blad beschikbaar. 

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

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

Tel. Red: 44566 
Adm: 41063 

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

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

Ten kantore van AMSTLEVEN 

kan geplaatst worden t 

ADMINISTRATIEF 

PERSONEEL 
LEEFTIJD 20 - 25 JAAR. 

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

r 

Peinolillisatie 

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

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

2e. 

3e. 

4e. 

V erwarmings-monteiirs 

V. 

All-roimd oiiestookmonteurs 

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

Schriftelijke of mondelinge sollicitaties aan; 

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

ijiiiiimiMiiiiMiiiiiMiniiniiiiiiiiiiniMiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii!£ 

| In onze fabriek kunnen geplaatst worden: | 

i Automatcnstdlcrs I 

I Rcvolvcrbankstcllcrs 1 

| Enige Draaiers | 

I Enige Gerccdschapmakers | 

Ook zij, die voor omscholing in aan- | 

merking wensen te komen en aank. | 

krachten gelieven zich schriftelijk of | 

| mondeling te melden bij: 

1 Techn. Metaalwaren Fabriek v/h Meijer en | 

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

Ümiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuuiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiifi; 

LITHO "ZAANLANDIA" 

ZAANDIJK 

OFFSETDRUK 

* STEENDRUK 

CARTONNAGE 

• Wevers 

en andere 

Texticlvakarbcidefs 

kunnen geplaatst worden bij de 

Fa. DIDDENS 6 VAN ASTEN 

SPINNERIJ NIJVERDAL - HELMOND 

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

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

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

N.V. Plaatmetaalindustrie 

van Houwerik en Bal - Zeist 

vraagt voor directe indiensttreding: 

STEHPELHAKERS 

MACHINEBANKWERKERS 

Aanmelden: 
DAGELIJKS AAN HAAR KANTOOR 

de la Reylaan 34 

METAALWERKERS! 

KOMT NAAR DE 

LICHTSTAD EINDHOVEN, 

waar de DAF. wegtransportmiddelen-industrie 

zich reeds ontwikkeld heeft tot een groot 
modern bedrijf. 

DAF. biedt voor 

DRAAIERS, BANKWERKERS, 

LASSERS en GEREEDSCHAPHAKERS 

een interessante werkkring, goede Ionen en 

prima sociale verzorging. 

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

v / 

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

AANGENAME WERKKRING 

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

I 

) 

I 

I 
en yccu ujjvvAiyti 

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

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

Gevraagd bekwame en aankomende 

• AUTOMONTEURS 

• PLAATWERKERS 

• AUT0SPUITERS 

Aanmelden Automobielherstelplaatsen 

A.R.M. 

Overtoom 399, Amsterdam 
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GRONDWET, GRONDRECHTEN, GRONDWETSHERZIENING 

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

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

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

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

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

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

Thorbecke. 

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

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

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

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

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

— recht. Een eenvoudig voorbeeld moge 
, dit verduidelijken. 

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

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

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

I 

Na de Franse overheersing. 

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

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

' (Vervolg op pag. 2). 



MASARYK 
★ 

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

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

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

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

WER^DI 

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

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

ATTENTIE!! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Van onze. Indische Correspondent 

Ga roef. Februari '48 

Beste vrienden en vriendinnen, 

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

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

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

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

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

FRITS DE ZWERVER. 
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DE KLEINE ZWERFTOCHT 

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

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

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

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

(O.) tt/trddetlyL tvntHOPL 

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

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

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

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

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

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

kennis en zonde^ moeite komen Douwe pn Dirk 
in het gebouw. Even later glippen Herman, An- 
toon en Henk naar binnen, precies zoals afge- 
sproken. In het donker, tegenover de bank, blijft 
Henny eenzaam achter, terwijl Lange Wim zich 
met zijn sten achter een muurtje heeft gepos- 
teerd. 
Het is doodstil nu. Slechts staat een eindje ver- 
derop de „gaspot" genoeglijk te ronken. 
LTit een van de omliggende huizen komt een 

TOON MULDER 
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■dame lopen. Ze steekt de straat over en belt ar- 
geloos aan bij de bank. Voor de derde keer opent 
zich de deur. De dame glipt naar binnen. Mooi, 
die zit in de val. Zo is de afspraak: wel er in, 
maar niet er uit. 
Even later stapt weer iemaml de stoep op. Deur 
open, deur dicht. Verdikkie, 'waar bemoeien al 
die lui zich vanavond toch mee. 't Lijkt wel ker- 
mis hier. Vlotte kerel overigens, die „portier". 
Heeft hart voor zijn Vak. Maar wat doet ie nou ? 
Zijn ze nou betoeterd? Nog eens gaat de deur 
open en iemand rept zich de stoep af. Een dame. 
Stom  stom  stom. Daar kan je nou aan 
zien, dat er nieuwelingen aan het werk zijn. 
Enfin, niks aan te doen. 't Beste er maar van 
hopen. *) 

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

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

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

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

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



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

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

(Wordt vervolgd). 

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

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

ALARM. 

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

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

r 
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INJDIË 

Het werk van NIWIN en Bode Kruis. 

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

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

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

In het kort 

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

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

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

TOON. 



NED. VOLKSHERSTEL 

SLOTVERGADERING. 

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

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

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

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

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

BATAVI'A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„JOHNNY". 



in memoRiAm 

Soven de overwinning, hoger dan de roem, 

hoger zelfs dan het leven staat iets: het offer 1 

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

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

Overleden 24 September 1944. 

M' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ 
m 

■ 

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

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

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

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

Dr. |oh. dier Weduwen 

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

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

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

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

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



FAMILIEBERICHTEN 
Met grote vreugde en dank aan God 

geven wif kennis van de geboorte van een 
Zoon 

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

Sneek, 10 Maart 1948 
Grootzand 63—65 

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

Kap tein B. G. KOK 
„Bart" * 

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

Zijn vrienden. 
Amsterdam. Maart 1948. 

Pr ns Hendrikkade 152 

Wegens verlaten van de 
militaire dienst 

biedt zich aan een bekwaam 
CHAUFFEUR-MONTEUR 

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

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

TELEF. 4123 POSTR. 2)7102 

In een dag gereed. 

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

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

•fa Provinciën, bij de 
BOEKHANDEL 

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

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

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

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

METAALWERKERS! 

KOMT NAAR DE 

LICHTSTAD EINDHOVEN, 

waar de DAF. wegtransportmiddelen-industrie 

zich reeds ontwikkeld heeft tot een groot 

modem bedrijf. 

DAF. biedt voor 

DRAAIERS, BANKWERKERS, 

LASSERS en GEREEDSCHAPHAKERS 

een interessante werkkring,- goede lonen en 

prima sociale verzorging. 

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

jjiiimiiiiiiiiiiiiiiimuminmimiHimiiiiiiiHiimiftiiiimiiiiiiimiiiiitiiiitiiiimiiiiimimiiimmiHg 

| In onze fabriek kunnen geplaatst worden : | 

| Automatenstellers i 

| Rcvolverbankstcllcrs | 

| Enige Draaiers I 

i Enige Gereedschapmakers | 

Ook zij, die voor omscholing in aan- | 

merking wensen te komen en aank. | 

krachten gelieven zich schriftelijk of | 

mondeling te melden bij: | 

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

My. tot vervaanlipg van Bonnabuizen 
Groeneweg 32 — Utrecht 

vraagt voor spoedige indiensttreding : 

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

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

• IJzerviechters 

Aanmelden van 730—16.30 uur aan de fabriek. 

Welkom Ut het aadevland 

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

IJzerwerker 

¥ Klinker 

Aanhouder 

Ëleetrlseh lakser 

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

of 

Construetiewerker 

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

Gevraagd: 

voor spoedige indiensttreding bekwame 
en aankomende 

DRAAIERS, KOTTERAARS, 

BANKWERKERS, 

PLAATWERKERS en 

ELECTR. LASSERS. 

Aanmelden'mondeling of schriftelijk «an 
de fabriek 

GEBR. STORK & CO's 

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

De N.V. EERSTE MEDERLANDSCHE 
CÉIMENTINDESTRIE, te IHaastricht 

heeft behoefte aan: 

IMectriciëns 

Lassers (electrisch en autogeen) 

Plaatwerkers/Lassers 

Bankwerkers 

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

Pemobillsatle 

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

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

2e. Verwarmings-monteurs 

3c. Aü-roimd oliesiook monteurs 

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

Schriftelijke of mondelinge sollicitaties aan: 

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

XeAug. uit 9ncU&? 

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

DRUKKERS I melden bij 

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

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

b: 

d. 

Vormers 

Rondslijpers 

Machine-bankwerkers 

Draaiers 

Revolverdraaiers 

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

WIENER & CO., 
Machinefabriek en Metaalgieterij 

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

„Er zijn tijden in de geschiedenis, waarin het 

veel verstandiger is te handelen dan te aarzelen" 
TRUMAN 

OPROEP 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

deze hulpdienst. 

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

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

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

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

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

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

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

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

REDACTIE. 

Is uw zoon in Indië 

binnenkort jarig? 

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

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

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

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

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

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

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

DE J om Ef, STEM 

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

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

WERFjjDI 

PARLEMENTAIRE BLOEDWRAAK? 
Handelingen van Eerste Kamer. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.daten eerst aan een nadere beschouwing onderwer- 
pen. 

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

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

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

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

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

ONZE NIEUWJAARSPRIJSVRAAG 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOON MULDER 

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

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

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

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

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

TOTDAT  

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

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

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

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

Een belooning van 

i 1000.000 (EEN MILLIOEN GULDEN) 

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

ALMELO, den 18 November 1944, 

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

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

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

De Wet Buitengewoon Pensioen 1940—1945.1) 
D 

ONTSTAAN 
Van het begin af loopt als een rode draad door 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



OORLOGSMISDADEN 

IN HET DUITSE CONCENTRATIEKAMP VUGHT 

ENKELE MOEILIJKHEDEN IN DE BERECHTING 

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

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

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

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

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

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

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

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

binnenkomen te rangschikken. Hoe vaak zijn de ge- 

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

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

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

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

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

DE 

A LWLH 

ZENDT JUBILEUM- 

KINDERPAKKETTEN 

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

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

u €EK6UiS 

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

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

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

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

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

F. GEBBE. 
A. NADORP. 

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



I n memoRiam 

Andrics Kalter 
Geboren 2 November 1904 

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

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

rr 

Dcrk Smoes 
Geboren 7 December 1914 

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

EDUARD VETERMAN in „Keizersgracht 763". 

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

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

Douwe Mik 

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

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

v3^ 



FAMILIEBERICHTEN 

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

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

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

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

Medemblik 10 Maart 1948. 

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

BERNARD G. KOK 
Res. Kapitein 

in den ouderdom van 30 jaar. 

A. Kok-van Eyk 
Marijke 

De Bilt. 16 Maart 1948, 
Hessenweg 135 

Liever geen bezoek. 

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

.Hier 

wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk I 

CV. DRUKKERiy/,1DE RIJNSTREEK' 
5en 

GEVRAAGD: 

Bedrijfsleider 
voor 
Loodgieters bedrijf 

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

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

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

Tol. Red; 44566 
Adm; 41063 

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

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

Houtwarenfabr. P. Flens, Oostzaan 
DRAAI. EN 
FRAISWERK 

N 

Vraagt offerte 

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

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

vraagt 

TEKENAARS 
voor 

scheepsventilatie en licht constructiewerk. 

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

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

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

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

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

J. W. KOPPER, Directeur. 
           

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

r  
METAALWERKERS! 

KOMT NAAR DE 

LICHTSTAD EINDHOVEN, 

waar de DAF. wegtransportmiddelen-industrie 

zich reeds ontwikkeld heeft tot een groot 

modern bedrijf. 

DAF. biedt voor 

DRAAIERS, BANKWERKERS, 

LASSERS en GEREEDSCHAPHAKERS 

een interessante werkkring, goede lonen en 

prima sociale verzorging. 

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

^ / 

LITHO "ZAANLANDIA" 

ZAANDIJK 
OFFSETDRUK 

STEENDRUK 

CARTONNAGE 

R lis U per auto de wereld W 

rond zwerft en U komt 

door AMERSFOORT, 

kunt U de hulp voor Uw 

AUTO vinden bij de 

N.V. Henri Nefkens 

.j 

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

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

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

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

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

N.V. 

Neilerlandsclie Linoleumfabrieli 

te KROMMENIE 

vraagt; 

* FABRIEKSARBEIDERS 

leeftijd tot 40 jaar 

aanmelden bij de portier: fabriek Zuid en 
fabriek Noord. 

£>r is altijd plaats voor een 

F a k m a n 

bij 

Jan Jongrerins 

1M.\. * Ctreciit 

CARROSSERIE- EN CONSTRUCTIE- 

WERKPLAATSEN 

AUTOMOBIELBEDRIJVEN 

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

Advertentie-diché's, 

en vlof: 
bn 

A 

DE BOER & VINK 
ZAANDIJK 
TEL. 81085 
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We hebben niet veel gezegd, deze 
middag in die Drentse boerde- 
rij. Alleen maar geluisterd en 

onszelf afgevraagd of we ook al zover 
zijn, dat we kunnen handelen, zoals de- 
ze eenvoudige illegale werkers in dit 
Drentse dorp, die in bezettingstijd hun 
plicht kenden en tonen deze ook nu te 
verstaan. 
Och, we willen er eigenlijk niet aan. Gij 
niet en ik niet. En er zijn nog zovele 
anderen, voor wie het nog moeilijker 
zal zijn. 
Anderen, die hun levensgeluk aan scher- 
ven zagen breken met de dood van een 
man, een vader, een zoon, of zelfs van 
alle drie; anderen, die hun sterke, ge- 
zonde lichamen verminkt en verteerd 
zagen; anderen, in wie de bruisende le- 
vensvreugde is verdroogd tot doffe wan- 
hoop. En voor ik deze dingen schreef 
heb ik me afgevraagd of ik mijn ogen 
niet behoef neer te slaan, wanneer ik 
weer zal staan tegenover de vrouwen 
van mijn gevallen vrienden. Ik heb mij 
even erg hopeloos en verdrietig ge- 
voeld. Toen ben ik een ogenblik naar 
buiten gestapt in de stille voorjaars- 
avond, waarin alle geluid verstild lag 
en een wonderlijke vrede van- de ster- 
renhemel neerdaalde.. 
Ik heb me afgevraagd of het niet alles 
schijn was, die rust en die vrede. O, je 
zou willen haten en je vuist ballen naar 
die onveranderlijke hemelkoepel, die van 
vrede spreekt en altijd maar weer op 
oorlog en ellende, op wreedheid en sa- 
disme neerziet. 
Maar het smolt allemaal weg in die 
avondstond toen ik dacht aan de Man 
van Smarten, die met de misdadigers 
gekruisigd werd en tot Zijn Vader bad. 
Zijn doodslagers hun zonden niet toe te 
rekenen; ja, Die de ene moordenaar, die 
met hem gekruisigd werd, beloofde, dat 
Hij met Hem in het Paradijs zou zijn. 
Dan staat het grote gebod tot de mens, 
dat hij niet alleen God zal liefhebben 
boven alles, maar ook zijn naaste als 
zichzelf, voor mij in de nachtelijke he- 
mel geschreven. 
Dan weet ik, dat ik over dit probleem 
schrijven kan en moet; ja. dat ik er niet 
over zwijgen mag. 
Maar ik weet ook, dat het daarmede niet 
opgelost is; dat nu de moeilijkheden eerst 
recht beginnen. Omdat de practijk tel- 
kens weer zelfverloochening zal vragen; 
omdat de practijk altijd weer hard is. 

Er rijzen vele vragen. Maar er is 
één antwoord op. 

Het antwoord van de Christelijke naas- 
tenliefde. 
Hoe rijmt ge dit met de door de illega- 
liteit gestelde eis van strengere berech- 
ting, zult ge misschien vragen. Hebt g« 
daarmee de plank dan niet misgesla- 
gen? 
Toch niet. Of meent ge, dat ge geen 
strenge rechtvaardigheid zult mogen be- 
pleiten, als ge de eis tot naastenliefda 
stelt? Of vervalt de eis tot naasten- 
liefde als naar onze mening het recht t# 
kort schiet? 
Meent niet, dat die Christelijke naasten- 
liefde ons nu ook verplicht tegenover de 
politieke ^delinquent, die zijn straf heeft 
Ondergaan, te doen alsof hij een slacht- 
offer van de omstandigheden is; of hij 
eigenlijk ten onrechte gestraft is. Maar 
jiij heeft als onze medemens, wanneer 
hij de wettelijk hem opgelegde stral 
heeft ondergaan, recht, weer te worden 
Opgenomen in de samenleving; 
Pat dient met wijsheid te geschieden. 
En voorwaarde daarbij is, dat deze mens 

EEN NIEUWE TAAK 

J~~* envoudig en sober waren de woorden van de Drentse boer met wie we 
dezer dagen in zijn boerderij op een kleine Drentse plaats spraken. Hij 

■*—' zat aan de ene kant van de kachel en ik aan de andere. Maar er was 
nog iets anders dan de warmte van het kolenvuur, dat mij verwarmde. Dat 
was de oprechtheid, waarmede deze man vertelde van zijn werk voor de 
politieke delinquenten uit zijn dorp: hef werk van hem en twee andere 
dorpelingen. Hij praat er niet gaarne over. Er is eigenlijk niets van te ver- 
tellen. — „We hebben niets anders gedaan dan onze Christenplicht." 
„Maar U hebt toch zelf destijds met de sten-gun in de vuist die mensen ge- 
arresteerd? En nu bent u de eerste, die ze in het dorp weer binnenhaalt en 
voorthelpt?" 
„Ja. zo is het. Het moet zo zijn, dat neergeslagen wordt, wat de gerechtigheid 
in de weg treedt. Maar de liefde heeft de taak, het neergeslagene weer op te 
richten. Die mensen hebben hun straf verdiend en die straf — al lijkt ze ons 
dikwijls te licht — is zwaarder dan menigeen zich kan voorstellen. Maar als 
het recht z'n loop gehad heeft, hebben wij bij hun terugkeer ook tegenover hen 
de Christenplicht van naastenliefde in acht te nemen. En ik ben er blij om, dat 
dezelfde mensen, die hen arresteerden hun nu de helpende hand toesteken. We 
vormen met, z'n drieën de commissie van'toezicht voor de politieke delinquenten 
en we hebben er geen spijt van met dit werk te zijn begonnen." 
„Is het dan geen moeilijk en ondankbaar werk? En kost het geen grote inspan- 
ning de bevolking ertoe te brengen deze mensen weer in haar midden op te 
nemen?" 
„Ondankbaar werk is het zeker niet. De mensen, die tot nu toe terugkwamen 
zijn erg dankbaar. Ze zien in, dat ze verkeerd gehandeld hebben. Eén was er. 
die tranen van dankbaarheid ip de ogen had, toen wij, die hem in de Mei- 
dagen van 1945 arresteerden, ook de eersten waren, om hem in het dorp weer 
te verwelkomen. 
Maar ze moeten weten, dat je bet oprecht en eerlijk met ze meent. We praten ze 
niet naar de mond. Als er van hun spullen verschillende dingen gegeven zijn 
aan de slachtoffers van het regime, waarvoor zij mede verantwoordelijk waren, 
dan moeten ze dat als recht leren zien. Zijn er dingen op onrechtmatige wijze 
verdwenen, dan moeten wij dat eerlijk durven toegeven en behulpzaam zijn 
bij het terubrengen daarvan. De bevolking heeft hun 'terugkomst als vanzelf- 
sprekend aanvaard. En hef merkwaardigste van al is, dat deze mensen, die 
bijna zonder uitzondering vroeger nooit naar de Kerk gingen, nu de één na 
de ander weer belangstelling voor de Kerk gaan tonen. Wij hebben juist angst- 
vallig vermeden hen daartoe aan te zetten. Ze begonnen er uit eigen beweging 
over. Terwijl er. nu ze in vrijheid zijn, toch geen nuttigheidsoverwegingen een 
rol kunnen spelen. Er is een jongeman bij. die nu tot de ijverigste leden van de 
Jongemannenvereniging behoort. Anderen komen 's Zondags trouw op onder 
het gehoor van onze evangelist in de Herv. Evangelisatie. We behandelen hen 
gewoon, zoals we iedere andere dorpeling behandelen, hebben elkaar wederzijds 
een bezoek gebracht. En nu komen ze zelf met al hun vragen bij ons. Er zijn 
ook anderen nog in hef kamp, die zwaardere straffen hebben. Met hen is dik- 
wijls niet te praten. Die zullen straks, als ze terugkomen, alles kwijt zijn en van 
voren af aan moeten beginnen. Zij hebben zich ook meer gehaat gemaakt. 
Maar als ze oprecht een nieuw begin willen maken, staan we naast hen." 

sen hun fouten inzien en deze willen 
herstellen. 
De penningmeester, die er eens met de 
kas vandoor is gegaan, geeft men, nadat 
hij zijn straftijd heeft uitgezeten, niet on- 
middellijk weer het beheer over geldmid- 
delen. En de moordenaar, die in de maat- 
schappij terugkeert, helpt men niet aan 
een wapenvergunning. Maar men doet 
alles voor hen, wat kan voorkomen, dat 
zij paria's blijven: men helpt hen op weg; 
steunt hen met raad en daad. Opdat zij 
langzamerhand leren het juiste gebruik 
te maken van hun vrijheid. 
Daarbij is veel wijsheid en veel tact, 
ook veel zelfbeheersing nodig. Wie elke 
dag, te pas en te onpas tot de vrijgeko- 
men dief zegt: „En denk erom, dat je 
nu nooit iyeer steelt", zal de man vroeg 
of laat weer tot stelen brengen, maar 
wie naast hem staat als één, die zijn 
moeilijkheden doorgrondt en hem steu- 
nen wil bij zijn pogen een goed lid van 
de maatschappij te worden, heeft een 
redelijke kans op succes. 
Ge moet in gedachten eens even stil- 
staan bij die man, die uit het kamp 

komt en daar in de eerste plaats de 
mensen, die hem zijn vrijheid ontnamen, 
aantreft om hem weer op de been te 
helpen. Hij zal die goede bedoelingen 
niet aanstonds kunnen aanvaarden. Maar 
als hij van onze oprechtheid overtuigd 
raakt, zal niets hem meer kunnen steu- 
nen dan juist dit. Hij zal veronderstel- 

■ len, dat we hem nodig hebben in de 
strijd tegen het communisme of bang 
zijn voor hernieuwde fascistische activi- 
teit. Hij zal aanvankelijk eerder geneigd 
zijn ons als ongewenste pottenkijker te 
beschouwen, dan als meelevende naaste. 
Aan ons de taak hem te tonen, dat alleen 
het gebod van de Christelijke naasten- 
liefde ons tot hem drijft. 
Daarom ook moeten wij onszelf wel de- 
gelijk realiseren, dat dit het enige uit- 
gangspunt is. 
Natuurlijk zitten er aan deze zaak meer 
aspecten. 
Men kan ervan uitgaan, dat de liefde 
voor ons volk, de liefde voor ons vader- 
land, niet gedoogt, dat er een groep van 
ontrechten en paupers onder ons gaat 
groeien. Dat is volkomen juist, doch de 

liefde voor ons vaderland en volk is in 
diepste wezen niet anders dan een uit- 
vloeisel van het grote gebod der naasten- 
liefde. 
Men kan het vraagstuk benaderen van 
de sociale kant en aanvoeren, dat ieder 
mens gelijke sociale rechten en verplich- 
tingen heeft en men daarom deze mensen 
niet mag laten verkommeren. En op- 
nieuw ligt daar weer het gebod der naas- 
tenliefde, waarop de sociale rechtvaar- 
digheid zich baseert. 
Daar is tenslotte het gevaar voor de sa- 
menleving, dat gestraften, indien ze niet 
worden opgevangen, kunnen gaan ople- 
veren voor de Staat. Een gevaar, dat ze- 
ker niet denkbeeldig is, wanneer niemand 
zich iets aan hen gelegen laat liggen en 
ze zich zouden gaan afsluiten in de 
groep van lotgenoten, die èr even be- 
roerd aan toe zijn als zijzelf. Ze zullen 
zich dan bij de eerste de beste extremisti- 
sche beweging aansluiten en kunnen, zo- 
dra de veiligheid van de Staat in het ge- 
drang komt, een wezenlijk gevaar gaan 
vormen. Maar ons streven naar een 
rechtvaardige samenleving raag nooit al- 
leen gebaseerd zijn op de overweging, 
dat er anders wel eens revolutionnaire 
woelingen zouden kunnen ontstaan. Het 
streven naar een rechtvaardige levens- 
gemeenschap brengt mee, dat het revolu- 
tionnaire stromingen beteugelt, maar 
heeft toch als enig aanvaardbaar uit- 
gangspunt de Christelijke naastenliefde. 
Daarom zal de vrijgekomen politieke de- 
linquent onze hulp ook alleen kunnen 
aanvaarden, wanneer hij ervaart, dat dit 
ons uitgangspunt is. 
In de bezettingsjaren heeft de illegaliteit 
ons volk getoond hoezeer zij haar taak 
tegenover de medemens verstond. On- 
danks het feit, dat ons volk in zijn ge- 
heel dit niet deed. 
Als er nog één schone taak voor ons is, 
dan is het wel deze, ons volk te laten 
zien, dat wij ook onze taak tegenover 
de vijanden van toen verstaan. Want de 
mensen, die in de oorlogsjaren geen hand 
uitstaken voor hun medemens en voor 
hun vaderland, schreeuwen nu het hardst 
om wraak. 
Het Drentse voorbeeld leert ons van hoe 
grote waarde het voorbeeld is, dat en- 
kele eenvoudige Christenen kunnen ge- 
ven. Nu is dje taak niet licht. Het zal 
veel zelfopoffering en zelfverloochening 
vragen. Het Zal ons voor vele proble- 
men stellen, welke we nu nog maar nau- 
welijks zien. 
Wij hopen in enkele artikelen van een 
medewerker aan ons blad, nader op de- 
ze moeilijkheden in te gaan. 
Wij hebben het vaste vertrouwen, ja de 
zekerheid, dat onze stem niet die eens 
roepende in de woestijn zal zijn. Wij 
weten, dat er velen onder ons zijn, die 
voor zichzelf reeds een antwoord gevon- 
den hebben op de vraag, of zij dit werk 
zullen aanvatten. 
En wij zijn dankbaar voor het feit, dat 
de GOIWN het heeft aangedurfd een 
uitspraak te doen, welke volkomen in 
dezelfde richting gaat als wij hierboven 
bepleitten. 
Hoevelen zijn er niet, die hunkeren om 
Iets te mogen doen, maar die geen ar- 
beidsveld meer zien? 
De akker ligt voor u! 
Misschien lijkt het een gr#uwe, dorre 
vlakte. 
Ze wacht op de ploeger en de zaaier. 
Wie in getrouwheid ploegt en zaait mag 
in vertrouwen de wasdom overlaten aan 
Hem, die de kiem in het zaad en de 
vruchtbaarheid in de akker legde. 

AD. 



DE ORGANISATORISCHE OPZET 

VAN DE DEMOBILISATIE 

\1 ö de oorlog heeft iemand gezegd: „We hebben geen schrijfmachines nodig, maar ploegen!" 
■a ' Zo zou van de demobilisatie gezegd kunnen worden; 
We hebben niet in de eerste plaats schema's nodig, maar werkers met hart en verstand! Niettemin; 
een goed overzicht kan ons helpen het werk beter te doen. De officiële publicatie van het „Be- 
sluit demobilisatievoorzieningen 1948" en van een zevental „Demobilisatiebeschikkingen" is een 
goede aanleiding om de organisatie van de demobilisatie nader onder de loupe te nemen. 
Doordat men op de verschillende sectoren van bet demobilisatiefront niet heeft stilgezeten, komt 
er tekening in de werkelijke organisatie. Het is niet alles theorie meer. 
We menen hier en daar in een bepaalde richting suggesties te mogen doen. Deze berusten mede op 
enkele ervaringen, die wij „in de praktijk" hebben opgedaan. 
Dit artikel is bedoeld als basis voor meerdere publicaties over dit onderwerp in „De Zwerver". 
Hierna hoopt de redactie enkele specialisten over bepaalde onderdelen van de demobilisatie aan 
het woord te laten. 

Voorbereidingen reeds in Indië, 

I egen de tijd. dat de militair naar Nederland 
^ terug zal keren, wordt er door zijn commandant 

in Indië een inlichtingenstaat en een beoordelingsstaat 
ingevuld en per vliegtuig naar Nederland verzonden. 
Vooral de inlichtingenstaten zijn van groot belang. 
Deze gaan naar de gewestelijke kantoren van de 
Sociale Dienst van het Ministerie van Oorlog, die 
ondergebracht zijn bij de Gewestelijke Arbeids- 
bureaux (zie schema). Ook de plaatselijke demobili- 
satie-comité's krijgen deze inlichtingenstaten ter in- 
zage. Op de gewestelijke kantoren van de Sociale 
Dienst weet men, dank zij deze inlichtingenstaten, 
vrij nauwkeurig wat voor werk er over één a twee 
maanden wacht. Men werkt nauw samen met de Ge- 
westelijke Arbeidsbureaux, die terecht in dit demobili- 
satiewerk een kans zien hun in de oorlogsjaren zeer 
geschonden reputatie bij het Nederlandse volk weer 
te herstellen. Wij hopen, dat dit zal gelukken. Laat 
ieder er van harte aan meewerken, doch in het bij- 
zonder de ambtenaren der arbeidsbureaux zelf. 

p de inlichtingenstaat staan o.a. de volgende zeer 
oriënterende vragen: 

Kunt U op Uw oude woonadres terugkeren? 
Welke vakopleiding heeft U gehad? 
Heeft U tijdens Uw diensttijd nog gestudeerd? 
Genoten vroegere inkomsten? 
Kunt U na demobilisatie Uw beroep of bedrijf her- 
vatten? 
En als laatste vraag wordt gesteld: 
Wenst U voor Uw terugkeer in de burgermaatschap- 
pij op één of andere 'wijze de bemiddeling van de 
Sociale Dienst van het Ministerie van Oorlog? 
Op de laatste vraag werd tot nu toe door méér dan 
90% der militairen met „Ja" geantwoord. Dit geeft 
ons een indruk hoeveel inspanning het van ons hele 
volk zal vergen om de daadwerkelijke hulp bij de 
demobilisatie tot de laatste man van het laatste de- 
mobiliserende bataljon vol te houden. 
De soldaat in Indië zal ook zelf reeds de hand aan 
de ploeg moeten slaan. Ondanks het vermoeiende van 
werk en klimaat zal hij in de korte rustpozen brieven 
moeten schrijven om werk, woning en zovele andere 
zaken zoveel mogelijk te regelen. 
De betrekkingen en vrienden van onze mannen over 
zee willen we op het hart binden, de zelfwerkzaamheid 
van de demobilisanten zoveel mogelijk stimuleren. 
Vooral in particuliere correspondentie moet men daar 
op wijzen. Laat de dingen niet op hun beloop. Het 
gaat om veel te grote belangen, die niet verwaarloosd 
mogen worden door een begrijpelijke, doch soms te 
betreuren soldateske onverschilligheid. 

Op de boot. 
De terugreis wordt in hoofdzaak benut voor drie 

dingen: 
In de eerste plaats voor rust na al de vermoeienissen 
in de tropen. Aan boord komen 's avonds de muskieten 
niet meer aanzoemen: het leven is minder primitief; de 
sfeer is niet langer gespannen en hierdoor kunnen 
krachten naar lichaam en geest worden verzameld. 
In de tweede plaats wordt de terugreis benut om de 
militairen een beetje te acclimatiseren. De verwach- 
tingen van de mannen en hun verlangen naar het 
leven in het vaderland zullen binnenkort getoetst 
worden aan de realiteit. Dat eist een zekere over- 
schakeling en concentratie. 
Daarom maakt men door film en voorlichting de 
mannen weer „Europa-minded", weer vertrouwd met 
de Nederlandse omstandigheden. 
In de derde plaats wordt er — aan de hand van een 
demobilisatieboekje — voorlichting gegeven over de 
demobilisatieregelingen. 
De mannen moeten weten, wat reeds in het vader- 
land voor ben is voorbereid en welke mogelijkheden 
er in Holland zijn om naar het burgerleven terug te 
keren. Het is van het grootste belang, dat zij worden 
voorgelicht *over de mogelijkheden om dit alles te 
bereiken. 

De ontscheping. 
ver de feestelijke ontvangst in de haven van 
aankomst vertelden we reeds enkele keren ia 

vroegere publicaties over dit onderwerp. 

Vrouwen, ouders en verloofden willen begrijpelijker- 
wijze graag aanwezig zijn bij de aankomst van het 
schip, waarop man, zoon of verloofde terugkeert. 
Met het oog op het douaneonderzoek en een vlotte 
ontschèping, maar nog meer met het oog op een 
vlotte reis naar huis, kan er echter geen publiek op 
de kade van aankomst worden toegelaten. Om teleur- 
stelling te voorkomen moet het pertinent ontraden 
worden naar het schip te gaan. Het is al gebeurd, 
dat de familie al maar stond te wachten in de kou- 
de  terwijl de betreffende militair ondertussen 
tevergeefs op de stoep van het huis stond te bellen. 
De mannen worden per touringcar snel en goed thuis- 
gebracht! 

De eerste weken in het Vaderland. 
De weg, die de militair na de ontscheping volgt, 

wordt wat ingewikkelder (zie schema). 
Gedurende dit verlof worden zij — ^jloegsgewijze — 
opgeroepen door de Commandant van het demobili- 
satie-centrum; Huis ter Heide, om daar ook zelf ac- 
tief deel te pemen aan een goede uitvoering van de 
demobilisatie van hun onderdeel. Het is goed, dat de 

• solidariteit, die sterk leeft in een peloton of com- 
«pagnie niet wordt verwaarloosd. 
Gemiddeld krijgen de manschappen vier weken ver- 
lof. 
De eerste week kan hij gebruiken voor familiebezoek 
en het opnemen van contact met de nieuwe of oude 
werkgever. Dit laatste moet binnen een maand na de 
demobilisatie geschieden, wil de militair zijn rechten 
op herplaatsing kunnen laten gelden. 
In de tweede week kan hij zich — zo nodig — gratis 
psychotechnisch laten onderzoeken in verband met 
beroepskeuze, opleiding e.d. (in het kamp Huis ter 
Heide). Het is de bedoeling dit zo spoedig mogelijk 
in een speciaal psychotechnisch centrum te Ede te 
doen plaats vinden. 
Ongeveer in de tweede en derde week heeft het plaat- 
selijke demobilisatie-comité contact opgenomen met 
de teruggekeerden. Er wordt dan een min of meer 
officiële ontvangstavond georganiseerd. Op deze 
avond zijn vertegenwoordigers van het gemeentebe- 
stuur — in de meeste gevallen o.m. de burgemeester 
— ter begroeting aanwezig. (We zagen een keurig 
uitgevoerde oordkonde, die door het gemeentebestuur 
van 's-Hertogenbosch wordt uitgereikt aan de gede- 
mobiliseerden.) 
Inmiddels is ook (voor zover dit althans noodzake- 
lijk is) iontact opgenomen met het gewestelijk kan- 
toor van de Sociale Dienst van het Ministerie van 
Oorlog en de militair weet dus hóe zijn kansen daar 
staan. Ondertussen hebben de administrateurs van 
het onderdeel in het demobilisatiecentrum Huis ter 
Heide de voorbereidingen getroffen voor 
de laatste week van het verlof. 
In deze week komen de manschappen (die vrij rei- 
zen hebben!) voor één of twee dagen naar Huis ter 
Heide, vanwaar ze als burger vertrekken. Daar ge- 
beurt op administratief en geneeskundig gebied veel 
in zeer korte tijd. Het debarkatiegeld (f 100,—), dat 
de militair reeds bij ontscheping ontving, wordt hier 
nog eens verhoogd met een demobilisatievergoeding, 
die maximaal f300,— bedraagt, (tien gulden voor 
iedere maand werkelijke dienst in Indië). 
Tevens ontvangt hij een burgercostuum of zestig tex- 
tielpunten met f 70.— voor aanschaffingskosten. 
Heel belangrijk is, dat de Sociale Dienst op Huis 
ter Heide in een vertrouwelijk gesprek nagaat of de 
man sociaal „gereed" is voor de burgermaatschappij.. 
Indien dit niet het geval is dan blijven zowel de So- 
ciale Dienst als het plaatselijk demobilisatiecomité 
aandacht schenken aan de betrokkene. Er vindt in 
Huis ter Heide ook een geneeskundige keuring 
plaats, waarbij o.m. een. Röntgenfoto wordt gemaakt. 

f 
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BUREAUCRATIE. 
Het mag niet voorkomen, aldus lezen wij in „De 
Nieuwe Eeuw", dat de geheime dienst wel op 
de hoogte is van tijd en plaats als wapenzendin- 
gen uit schepen geladen worden, maar niet tijdig 
tot de competente mensen kan doordringen om 
effectieve maatregelen te doen nemen. 
Als deze politie-organen eerst verschillende amb- 
tenaren moeten passeren, om tot het hoogste ge- 
zag door te dringen of als dit hoogste gezag der- 
gelijke spoedeisende zaken in handen geeft van 
de gewone instanties, die een hiërarchische weg 
van enige dagen, zo niet weken, nodig hebben 
om tot actie te komen, dan verpast men de beste 
kansen om iets tegen de ondergrondse daden Van 
de communisten te ondernemen. 

NIETS GELEERD. 

De voortellen tot het doen deelnemen van Duits- 
land aan het plan-Marshall zijn dezer dagen ver- 
worpen, daar de Duitsers te hoge eisen stelden. 
Men heeft het Duitse bestuur om herziening van 
de ingediende eisen gevraagd. 
— Anno 1948. 

SQMEREN VOORAAN! 

Op een dezer dagen gehouden bijeenkomst heb- 
ben de winkeliers van de gemeente Someren una- 
niem besloten van heden af geen artikelen meer 
te betrekken van firma's, die nog advertenties plaat- 
sen in „De Waarheid". 
— Woorden wekken, voorbeelden strekken. 

INCONSEQUENTIE, 

De Nederlandse Journalistenkring heeft in een de- 
zer dagen te Amst^pam gehouden vergadering een 
motie aangenomen, waarin de Kring er zijn scherp- 
ste afkeuring over uitspreekt, dat Tsjecho-Slowaak- 
se journalisten op grond van hun niet-communis- 
tische instelling uit hun betrekking werden gesto- 
ten en dat hun belet wordt hun journalistieke be- 
roep verder uit te oefenen. 
In dezelfde vergadering werd de communistische 
journalist Koejemans als bestuurder van de Kring 
herkozen. 
— Let niet op mijn woorden, maar op mijn daden. 
Uiteraard zijn wij het met de strekking der motie 
eens. Maar zo'n motie is niets meer dan een slag 
in de lucht als terzelfde vergadering een commu- 
nist tot bestuurslid van de Journalistenkring her- 
kozen wordt. 

Plaatselijke DcmobiIisatie»comité's 

Rest ons thans nog een enkele opmerking te ma- 
ken over de organisatie en werkzaamheden der 

zgn. P.D.C.'s. 
Over de algemene opzet van de P.D.C.'s is tot nu 
toe weinig bekend geworden. Dat kwam door het 
grote verschil tussen de meeste gemeenten. 
Bovendien zijn er drie thuisfronten, n.1.: 
Ie het KT. (Katholiek Thuisfront): 
2e het P.I.T. (Protestants Interkerkelijk Thuisfront) en 
3e de Band Nederland-Indië. 
De laatste is meer algemeen, hoewel de beide ker- 
kelijke organisaties zich ook op steeds breder terrein 
gaan bewegen. 
In de grotere plaatsen heeft een P.D.C. het werk 
meest onderverdeeld in vier commissies, n.1. een 
commissie van ontvangst, van werkgelegenheid, van 
huisvesting en van sociale zorg. Particuliere per- 
sonen zowel als meer officiële vertegenwoordigers 
van de betrokken overheidsdiensten, hebben zitting 
in de verschillende commissies. 
Het is van het grootste belang enkele van de reeds 
eerder gedemobiliseerde mannen in de P.D.C.'s op 
te nemen. 
Niemand verstaat de teruggekeerde Indiëvaarders 
beter dan zij. 
De P.D.C.'s vinden hun concentratiepunt in de 

.Nationale Demobilisatie Raad, waarvan ZJC.H. Prins 
Bemhard Voorzitter is. 

ANDREE. 

I 
  



r NADERE VERKLARING VAN HET 
DEMOBILiaATIESCHEMA. 
De rechfe* grijze lijn, die verticaal over het gehele schema 
loopt, betekent de scheiding tussen militair en burger. Alles 
wat links van deze lijn staat wordt uitgevoerd door militaire 
instanties en het gebied rechts ervan geeft de arbeid weer, 
die door civiele overheidsinstanties of door particulieren ten 
behoeve van de demobiliserenden wordt verricht. 
In dit schema komt de grote taak van de plaatselijke demo- 
bilisatiecomité's niet voldoende tot zijn recht. Zij zorgen voor- 
al voor de bijzondere sociale voorzieningen van particuliere 
aard. 
Op het belang van dit particuliere werk, als aanvulling op 
de overheidsvoorzieningen .van meer algemene aard, moet 
sterk de nadruk worden gelegd. Centrale overheidsinstanties 
zullen het leven in al zijn veelvormigheid niet kunnen be- 
heersen. Op het gebied van huisvesting, sociale gezinsmoeilijk- 
heden, verenigingsinschakeiing, studie en nieuwe werkkring, 
kan er vooral plaatselijk zeer veel worden gedaan, omdat 
men juist daar goecf weet wat het hardst nodig is. 

Op het schema diende een dikke lijn te staan, die het con- 
tact tussen de Plaatselijke Demobilisatie Comité's en de 
Sociale Dienst van het Ministerie van Oorlog aangeeft. Van 
het vormen van Gewestelijke Demobilisatie Comité's heeft 
men in het algemeen afgezien. 
Wel hebben de plaatselijke demobilisatie-comité's van iedere 
streek hun verenigingspunt in een strcckcentrum. 
Verder is er in de plaats van de Inspecteur voor de demo- 
bilisatie een Directeur gekomen, die uiteraard grotere be- 
voegdheid heeft. 

Eendracht maakt macht, 
De demobilisatie is reeds enige tijd geleden begon- 

nen en overal in het land zijn gedemobiliseerden, 
die hun weg al in de burgermaatschappij hebben ge- 
vonden en zich in het burgerleven weer geheel thuis 
voelen. 
Het eerste contingent was echter maar een klein on- 
derdeel. Er komen er nog duizenden meer. Verwacht 
mag worden, dat dit jaar zeker nog 20.000 militairen 
zuilen terugkeren. 
In het totaal echter nog honderdduizenden  
Daarom is deze beginperiode zo belangrijk als proef- 
tijd.* 
Meri kan zich verblijden over een goede demobilisatie- 
regeling. Ook wij verheugen er ons over. 
We vergissen ons echter, wanneer we nu zouden me- 
nen, dat we er met deze voorzieningen zijn. Zullen de 
voor de demobilisatie in het leven geroepen militaire 
en burgerlijke. organisaties voldoende effectief zijn en 
—■ wat nog belangrijker is — voldoende belangstel- 
ling en medewerking ondervinden van ons Nederland- 
se volk? 
Alle demobilisatie-voorzieningen zijn tot mislukking 
gedoemd, indien de burgerij de naar huis kerende mi- 
litair niet met open armen ontvangt. 
De vele instanties zullen belangrijke hulp moeten ge- 
ven. Ook bij de militairen zelf moet begrip voor het 
moeilijke probleem bestaan. Maar verreweg het be- 
langrijkste is, dat ons gehele Nederlandse volk deze 
NATIONALE TAAK kent en spontaan aanvaardt. 
We moeten deze taak als een plicht verstaan! 
De overheid geeft aan het begin gerechtvaardigde 
materiële hulp. De rest wil en moet de man zelf doen. 
De demobilisant is geen door heldenverhalen over het 
paard getild mens. Integendeel, hij heeft gelukkig nog 
een grote dosis nuchterheid. Hij wil geen adoraties, 
helden-aureool of veel feestelijkheden. 
Deze mannen vragen een redelijke kans. Zij vragen 
het recht om weer in de burgermaatschappij te wor- 
den opgenomen. Een recht, dat zij zich o.i. door hun 
plichtsbetrachting in Indië verworven hebben. 
De maatschappij geve hun deze gelegenheid. 
Elk welkomstwoord en alle betoon van hulde wordt 
een holle frase, indien het niet voortspruit uit de 
overtuiging, dat we de demobiliserende soldaat tege- 
moet komen moeten met bestaansmogelijkheden. 
Het is onze gezamenlijke taak, dat we hem de plaats 
geven, waarop hij krachtens zijn capaciteiten recht 
heeft. 
Dat is geen gunst. Dat is plicht. 
Een plicht van iedere Nederlander. 
Een nationale ereplicht. 
Nederland, let op Uw saeck! „ , ■ • tfcd actie. 
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Bezoek aan de fusilladeplaats Vught 

Het terrein op de lunet II, waarop het monument is 
geplaatst van de gevallenen, is voor de inwoners 
van Vught en andere belangstellenden toegankelijk 
op elke Zaterdagmiddag na 1 uur en de gehele Zon- 
dag na 's morgens 9 uur. 
Gezien het bijzonder karakter van deze plaats is 
het niet toegestaan, de fusilladeplaats met rijwielen 
en honden te betreden. Een rijwielstalling is aan- 
wezig. • ^ 

RAUTER KOMT VOOR 
Op 1 April a.s. zullen de daden van Rauter, de 
vroegere „Befehlshaber des SD in den Niederlan- 
den", worden gelegd op de weegschaal van het recht. 
Naar welke zijde de balans door zal slaan is niet 
twijfelachtig. Alleen al zijn beruchtheid als „de 
man van Putten" zegt genoeg. Wat was zijn aandeel 
in de Puttense tragedie, wat was zijn aandeel in de 
afschuwelijke terreur, welke vijf jaar lang op 
vele Nederlanders werd uitgeoefend? In het aanstaan- 
de proces hopen wij de antwoorden op deze en der- 
gelijke vragen te vernemen. In het volgende num- 
mer zal onze verslaggever U uitvoerig over het ver- 
loop der rechtszitting inlichten. 

ONS NIEUW VERVOLGVERHAAL. 
Theodorus Dobbe — „Hans". 
Toen het Nederlandse volk nog versufd was 
van de slag, die de Duitsers haar in die vijf 
oorlogsdagen van 1940 toebrachten  
Toen waren er enkele eenvoudige mannen on- 
der die honderdduizenden, een paar eenzame 
figuren, die gewapend met wat revolvers en 
pistolen de strijd ojf leven en dood met dat 
machtige hunnenleger aanbonden. 
Zij vochten, zender de steun van een organisatie 
Ja, stom en verbeten Vochten zij, maar zij 
ontstaken het vuur van het verzet. In hen 
begon het geweten van het volk te spreken. 
De karakteristiek van dat. meer actieve ver- 
zet der eerste jaren met al zijn kleur, zijn 
grootsheid en zijn fouten, vinden we in het 
leven van Theodorus Dobbe — „Hans", 
Binnenkort hepen wij met een beschrijving van 
zijn levensgeschiedenis een aanvang te maken. 
We vonden één van zijn medewerkers, de 
Heer J. J. Boolen („Bob van Steenwijk"), 
Secr. Ned. Mus. v. Onderwijs en Opvoeding, 
bereid een uitgebreide levensbeschrijving voor 
„De Zwerver" samen te stellen. 
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Een lid van een sabofage-ploeg, ergens in het 
Noorden van ons land, vertelt hier met eigen 
woorden, hoe hij de bevrijding en wat daaraan 
voorafging, beleefde. 

GUERILLA IN NEDERLAND 

Het was Zondagmorgen, zo omstreeks acht 
uur. Ik lag nog in bed, naast een jongetje, 
een evacueetje, en was bezig er bij hem een 

psalmversje in te pompen voor de Zondagsschool. 
Verveeld luisterde ik naar het hortend afratelen 
•— hij bracht er natuurlijk weer weinig van te- 
recht — en keek onderwijl naar buiten. Het was, 
meen ik, mooi weer, er was zacht zonlicht, en 
het was zeer stil. Een stemmige Zondagmorgen. 
En toen vloog Bill de trap op en schreeuwde, 
schrééuwde: „Willem, wij gaan er op af, jong, wjj 
beginnen!" 
Het was dus zover. 

Die morgen zochten wij ons kantonnement op: 
een oud huis met een bouwvallige schuur. Het 

w%,s er idyllisch. Er omheen lagen stukjes gras- 
land, gescheiden door hoge, met struiken begroei- 
de wallen, eventjes verder lagen dennenbosjes, en 
overal was het voorjaar. 
Wij waren met zijn drie-en-twintigen, twee 
groepen van tien man met elk één groeps- en één 
sectie-commandant. Het gezelschap was ietwat 
cosmopolltisch: meest Friezen, maar ook wat 
„Hollanders" en nog enkelen, wier afkomst on- 
bekend was. Dit verhoogde het geheimzinnige en 
romantische. En dan de schuur; een wrak geval 
met grote reten in de houten wanden en gaten 
in het dag, waardoor stukjes voorjaarslucht 
spietsten. Op de grond lag hooi, en daar vlijden 
wij ons in: net 'n stel varkens. De kamer van het 
huis was stafbureau en eetzaal tegelijk en de keu- 
ken diende tot alle bezigheden. Veel regel zat er 
evenwel niet in: er werd overal, als het zo uit- 
kwam, geslapen, gegeten, er werden wapens 
schoongemaakt en gewichtige gesprekken ge- 
houden. Onze gastvrouw was een oude weduwe, 
één die nergens bang voor was en die geweldig 
in haar schik was omdat wij van plan waren een 
hoop Moffen van kant te maken. Ze trok er zich 
weinig van aan, dat het in haar huis onmiddel- 
lijk een grote rommel werd. Natuurlijk ging ze 
zo nu en dan te keer tegen „die bliksemse jon- 
gens", maar dat was ze, als huisvrouw, aan zich 
zelf verplicht. Wij hadden het niet graag anders 
willen hebben. Vanaf het eerste ogenblik vonden 
Wij het vanzelfsprekend, dat ze voor ons zorgde 
en de grootste rommel een beetje opruimde. Wij 
hoorden bij elkaar. Wij noemden haar „muoike", 
— dat is tante, maar het heeft een vertrouwe- 
lijker klank — en ze noemde ons bij onze voorna- 
men. 

Dit geheel vormde onze basis, vanwaar uit wij 
moesten opereren: saboteren op de Rijks- 

straatweg en de spoorbaan, inlichtingen verzame- 
len en doorgeven, patrouilletochten ondernemen, 
eventueel wapens opvangen em, tenslotte mis- 
schien vechten. Het klonk geweldig en wij von- 
den het net echt. En dan was er nog, vaag op de 
achtergrond, en meestal niet onder woorden ge- 
bracht, de idee dat ze ons een gevangenis zou- 
den laten bestormen, een echte gevangenis met 
stijle, gele muren, een gracht, een somber voor- 
plein, en met mitrailleursnesten en landmijnen 
tussen de bloemenperkjes. Ik geloof niet, dat wij 
ons toen gerealiseerd hebben, dat deze laatste 
onderneming wel eens een geslaagde zelfmoord- 
poging kon worden. 
Dit waren zo ongeveer de punten van het pro- 
gramma. Met het plan de campagne waren wij 
natuurlijk niet op de hoogte. De commandanten 
misschien ook niet, maar dan hebben die dit voor- 
treffelijk gecamoufleerd door erg geheimzinnig 
te doen. Materialen hadden wij in overvloed; een 
bende wapens en „plastiek", en een hoop van die 
interessante sabotage-dingetjes zoals „booby- 
traps", „clams", en „mistsignalen". Wij hadden 
dus een behoorlijke uitrusting, waren goed ge- 
oefend en voelden ons veilig en sterk. Met de 
hautaine minachting van de veteraan zagen wij 
neer op de „jongetjes van de gevechtsgroepen". 
Die lagen in de omgeving op boerderijen en zouden 
pas in actie komen bij „legeroperaties". Als het 
zo uitkwam „mochten" ze ons voor dat tijdstip 
wel eens helpen bij onze gevaarlijke ondernemin- 
gen. 
We vonden de hele onderneming geweldig en wa- 
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ren dan ook bijna altijd enthousiast, soms wat 
zenuwachtig en misschien ook wel eens een ietsje 
bang. Er werd niet gekletst over „strijden voor 
vrijheid en recht". De meesten waren nu juist 
niet beschouwend van natuur en hadden mis- 
schien nog nooit woorden vuil gemaakt over mo- 
tieven en doel van onze strijd. Een drang, donker 
en warm waren als die van het bloed, had hen 
gedreven tot het leven, dat ze de laatste jaren 
leidden. Het verblijf in deze oude schuur zou de 
laatste en grootste episode worden van dat leven. 
Straks, over enkele dagen misschien, zouden ze 
vrij zijn, en hoe het dan zou worden, daar had- 
den ze geen voorstelling van. Bovendien, er was 
zoveel te doen, dat ze geen tijd hadden om te den- 
ken. Vandaag moest er gevochten worden, in 
groter stijl dan ooit, en morgen, och dat was het 
nog niet  

Er moest natuurlijk ook wacht gehouden wor- 
den. Wel was de omgeving dun bevolkt, maar 

het zou van onverantwoordelijk optimisme getui- 
gen om aan te nemen, dat niet iedereen dóór 
had waar wij verbleven en wat wij van plan wa- 
ren. Vooral toen de kinderen van de buurlui vol 
verbazing door de kieren in de schuur gluurden 
eh spoedig soldaatje begonnen te spelen, moch- 
ten wij er toch niet op rekenen, dat ons bestaan 
geheim zou blijven. 
Trouwens, wij waren zelf ook roekeloos, lagen 
soms onbeschaamd op het erf te zonnebaden en 
maakten een herrie als een oordeel. Zodoende 
moesten er wel wachten uitgezet worden. Strate- 
gisch gezien hadden wij een sterke en voordelige 
positie. Het erf lag hoog en was aan drie zijden 
beschermd door de oude wallen. Met een paar 
wachten konden de toegangen gemakkelijk „afge- 
grendeld" worden. En zo werden de wachten op- 
gesteld, 's nachts drie of vier, overdag twee of 
één. De wachtjes werden niet buitenge- 
woon serieus geklopt. Met de bekoorlijke noncha- 
lance van de KP-er, maakte men zich niet dik 

door Willem van Tuinen 

door mijn „zitten" of door mijn aard, anders op 
het gevaar was ingesteld? Ja, dat ook, maar 
wanneer ze mij voor gek verklaarden, of voor te 
goed, omdat ik zoveel wachten overnam, wisten 
ze niet, dat ik het wacht lopen niet alleen nodig, 
maar ook mooi vond. Zo'n nacht aan de rand van 
een bos is mooi, zo'n nacht in het voorjaar is ont- 
roerend, maar zo'n nacht vlak voor een bevrijding 
is onbeschrijfelijk. Daarom klopte ik mijn wach- 
ten bij voorkeur des nachts. Uit de grond waar ik 
op lag steeg het op, in de bomen ritselde het, in 
de lichte nevel zweefde het. De fazant, met zijn 
korte schreeuw; riep er om, telkens weer, hees 
en ongeduldig van verlangen. Hoog in de lucht 
was er het mysterieuze gezoem van vliegtuigen. 
En straks, wanneer alle begrenzing weg zou val- 
len, zou het trillend door de wereld varen: De vrij- 
heid is weergekeerd! 
Soms was de nacht doodgewoon. Dan was het 
huiverig, of je had trek in een sigaret of in wat 
eten. Soms ook werd er iemand aangehouden, 
een zwerver of een houtdief, of men verbeeldde 
zich iets te zien. De eerste nacht bracht een schot 
de hele zaak in rep en roer. Toen het bleek, dat 
er geschoten was op iets dat er niet was, werd 
er wat gescholden. Een poosje later lag alles 
weer vredig in het'hooi te slapen. 
Bij het wisselen van de wacht, of zo maar om- 
dat ze er zin in hadden, zaten sommigen een poos 
in de kamer bij de olielamp. Daar was het ritse- 
len van een oud huis in de nacht, het grillige be- 
wegen van schaduwen tegen de wand, het vreerti* 
de vallen van wat woorden, het ademhalen van 
de tgd, ónze tijd. In een stilte doemden beelden 
op, grotesk en wild, onkeerbaar in ordeloos ver- 
loop. Tot plots een stoel verschoof. Of een vroege 
haan kraaide en het morgenrood tegen de ramen 
stond. En dan was het dag. 

Wjj waren niet opgekomen om daar wat te 
vagebonderen, maar om te saboteren. Nu, 

dat hebben we ook gedaan. Saboteren is mooi 
werk. Vernielen is prachtig. De mens verwoest 
liever dan dat hij bouwt, en hjj kan het ook be- 
ter. Dieper voldoening dan die bij het krakend 
neerdonderen van bomen en het derailleren van 
efen trein, is bijna ondenkbaar. Vooral dat van 
onze trein was geweldig. Het was in de morgen 
na de tweede sabotagenacht; de groep was terug 
en lag in het hooi te slapen. Ik stond natuurlijk 
al weer op wacht — het was nog vroeg, maar 
reeds geheel licht. En toen hoorde ik hem aan- 
komen. Hij reed langzaam — gewaarschuwd als 
de Moffen waren door vorige nachten. Alhoewel 
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over de kans op verraad, of op het toevallig ont- 
dekken van ons bestaan door Duitse patrouilles. 
De Bosgeuzen zullen waarschijnlijk op dezelfde 
manier geleefd hebben en het wonderlijke is, dat 
het meestal goed is afgelopen. Hierbij moet ik 
aantekenen, dat ik zelf verreweg de meest 
serieuze wachtklopper was. Kwam dat, omdat Ut 
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We waren niet opgekomen om daar wat te 
vagebonderen, maar om te saboteren ..,,. 

ik het niet kon zien, wist ik dat er een lege wa- 
gon voor de locomotief uitreed. Als hrj niet een 
beetje sneller liep, zou het vast mislukken. „Oh, 
schiet toch wat op, ellendelingen, geef asjeblieft 
wat meer stoom!" Ik zou bijna willen bidden om 
wat meer snelheid. Het ratelen kwam langzaam 
dichterbij, tergend langzaam. „Lafaards, rij toch 



door, helden, bruine ridders, gooi er toch wak 
kolen op!" Nu moest hij er zo ongeveer zijn. Nu 
whs hij er. Het kraakte en donderde, het hortte 
en stootte, hij hobbelde over de biels. 
Het duurde tamelijk lang. Toen was het gebeurd, 
de locomotief siste machteloos, tot ook dat op-, 
hield. In de stilte hoorde ik stemmen, zenuwach- 
tig en doorslaand. 
Ik wist, dat hij er uit lag, hij moést er uitliggen. 
Over de bevrediging die ik toen gevoelde, schaam 
ik mij nu nog. Zo ongeveer moet een r'oofdier zich 
gevoelen, als het na een spannende jacht zijn 
slachtoffer steunend en afgemat voor zich ziet 
liggen. 
In de schuur heb ik alles wakker geschreeuwd. 
Er werd een patrouille op uitgezonden en toen 
die, terugkomend uit een bosje opdook, kon ik 
zien dat wij gewonnen hadden. Hij lag er uit, wij 
hadden goed vernield. 
Weer heel anders was dit: wij zwierven door de 
duistere velden op weg naar onze sabotageobjec- 
ten. En toen rolden eensklaps de ontzaggelijke 
ontploffingen van de anderen over ons heen. Wij 
stonden te dansen in het weiland. „Ha, ha, hoor 
die Jaap eens, jongens, die doet het weer goed. 
Daar beginnen ze ook al te paffen. Geef ze op 
hun donder, die ploerten." Grote lichtflitsen en 
toen weer een gerommel. „Toe maar Jaap, geef 
ze er van langs. Straks zorgen wij voor vuur- 
werk." Het gevoel, dat wij iets kónden, dat de 
nacht vol was van lawaai en licht van ons, dat 
alles schudde en donderde als wij het begeerden, 
dat wij een macht waren, waar ze mee moesten 
rekenen! 
En dan die tocht terug! 
De band om de arm, de sten dwars voor het 
lichaam en de revolvers aan de riem, zo reden 
wij in het volle licht van de morgen weer naar 
onze basis terug. Een lange rij figuren, die 
zwijgend door de nevel schoof, een paar voorop 
met de revolvers in de vuist, het lichaam 
speurend naar voren gebogen. Dit was anders dan 
een rit in het beschermende donker, de zintuigen 
gespitst op elk geluid, iedereen klaar om bij het 
minste lawaai geruisloos te verdwijnen. Dit was 
ook weer heel anders dan de glorieuze intocht 
later, tussen hagen van wuivende en schreeuwen- 
de mensen. Dit was een openlijke uitdaging van 
een macht terwijl die er nog was, dit was een 
bespottelijk maken van een Wehrmacht, een SD 
en een Gendarmerie op hun eigen terrein. Dit 
was een spuwen in het gezicht, een trappen tegen 
de wankele benen van de tyran. 
Dat was nog eens een tocht, die- ochtend in April. 

Wij hebben ons toen slechts zelden afge- 
vraagd welk nut, welk effect ons werk 

had. Och, in de strijd achter het front moet men 
nooit rekenen. Dan komt men nooit uit. Tegen- 
over al die offers was eigenlijk geen behoorlijke 
materiële winstpost te boeken. Zeker, in ons ge- 
val hebben wij wel zo het een en ander vernield 
en ook het moreel van de Mof kreeg weer een 
beste duw naar beneden. Dit laatste konden wij 
's nachts heel goed merken aan het opgewonden 
vloeken en schieten. Maar zou dat opwegen tegen 
eventuele represailles. En toch ben ik blij, dat wij 
toen gesaboteerd hebben. Niet alleen omdat 't van 
óns geen offers gevraagd heeft, maar veel meer 
omdat wij, omdat het volk zelf een stukje van zijn 
bevrijding bewerkte. Wij stonden die niet met 
lege handen af te wachten. Toen de Shermans 
over onze wegen rolden, doken wij niet op uit 
veilige holen om slechts met vlaggen te groeten, 
maar draafden wij ze tegemoet met zwaaiende 
wapens. Wij waren bondgenoten, één in doel, 
één in gevaar. Een Volk dat zich niet waagt aan 
de strijd voor zijn vrijheid, is die niet waard. En 
dit volk heeft die strijd opgenomen. Nooit heb ik 
dat zo heerlijk klaar gezien en zo aandoenlijk diep 
gevoeld dan de vierde nacht. 
Een gevechtsgroep zou met ons naar een afwerp- 
terrein. Ik stond op wacht en moest ze in het 
duister opvangen. Ze kwamen het laantje af, een 
lange smalle rjj. Na het wachtwoord gefluisterd 
te hebben, trokken ze langs mij heen. Het was het 
volk, dat voorbij toog. De intellectueel en de ar- 
beider, ouden en jongens, allen bereid om te vech- 
ten. Mijn volk, jij was die nacht wel groot! 

(Wordt vervolgd). 

De Wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945 ') 
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DE INHOUD. 

Werd in het vorige nummer iets gezegd over liet 
ontstaan der wet, thans zal het een en ander over 
de inhoud worden verteld. 
Als invalide in de zin der Wet worden beschouwd 
zij, die in verband met het verzet zijn gewond of 
verminkt of ziek zijn geworden. Ook indien de ziekte 
slechts ten dele een gevolg is van het verzet of 
eerst tengevolge daarvan is tot uiting gekomen. 
Als nabestaanden worden beschouwd de echtgenote, 
kinderen, wettige, gewettigde, natuurlijke en pleeg- 
kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen en 
schoonouders, nimmer dus de zijlinie. De hier ge- 
noemde volgorde is die van de wet en deze groepen 
hebben de eigenschap, dat de eerdere de latere uit- 
sluiten, behalve de weduwe en kinderen, die tezamen 
groep 1 vormen. 
Hiervóór werd reeds gezegd, hoe de pensioengrond- 

.slag wordt bepaald. 
De herleiding van het inkomen van de peildatum tot 
29 September 1947. 
De peildatum wil zeggen het moment van waaruit 
men gaat rekenen. 
Aangezien tijdens de behandeling van de Wet nog 
een peildatum is toegevoegd, zijn er thans drie mo- 
gelijkheden. De eerste hiervan is het jaar 1939. Wat 
wil dit dus zeggen? Een man verdiende als arbeider 
in een fabriek in 1939 b.v. f 32.— per week. Zijn 
collega's, voorzover zij niet een betere positie in die 
fabriek hebben gekregen, verdienen nu f 40,— per 
week. „Nu" is 29 September 1947. Het herleid in- 
komen is dan f40.— per week, is f2.080,— per jaar. 
Indien echter deze man, nog vóór zijn arrestatie, om- 
hoog is geklommen tot ploegbaas en hij als zodanig 
ƒ 38.— verdiende, moeten wij nagaan, wat een ploeg- 
baas op dezelfde fabriek op 29 September 1947 ver- 
diende. 
Indien dit b.v. f 48,— is, is het herleid inkomen ook 
f 48,— per week. 
"Wij zien hier een tweede peildatum, n.1. het jaar 
voorafgaande aan zijn invaliditeit, c.q. vrijheidsbero- 
ving. U zult vragen, waarom heb je dan 1939 erbij 
nodig? Wel, het komt nog al eens voor, dat iemand 
na 1939 nog naar een andere baan is overgegaan en 
dat de baan van 1939 momenteel een beter loon zou 
geven. Uiteraard wordt steeds het hóógste herleide 
inkomen genomen. 
Dit heet de grondslag. 
Tenslotte doet zich nog de mogelijkheid voor, dat 
het jaar voorafgaande aan de arrestatie een slecht 
basisjaar zou vormen, omdat de man juist in dat 
jaar tengevolge van zijn verzetswerk een laag in- 
komen had. Met het oog hierop kan in zó'n geval 
nog een derde peildatum gekozen Worden, n.1. het- 
jaar, voorafgaande aan dat, waarin de inkomsten 
tengevolge van het verzetswerk verminderen. 
Rest nog een mogelijkheid: hij, die anders dan ten- 
gevolge van werkeloosheid vóór zijn invaliditeit, c.q. 
arrestatie geen zelfstandige inkomsten genoot (de 
student b.v.) kan toch een pensioen krijgen. De 
grondslag wordt dan „naar de omstandigheden" be- 
paald. Niet slechts het arbeidsinkomen geldt als ba- 
sis, maar de som van alle inkomsten, dus ook van ka- 
pitaal, ook de kinderbijslag etc. 
Niet als gezinsinkomen wordt beschouwd de arbeid 
die door de vrouw in het huishouden wordt verricht. 
De pensioengrondslag bedraagt minstens f 1500,— en 
hoogstens f 4500,—. 
Bij de bepaling van de grondslag wordt geen reke- 
ning gehouden met promotieiansem uitsluitend met 
de functie die, of het beroep, dat betrokkene uit- 
oefende in het peiljaar. 
NU KOMT DE TWEEDE PHASE: 
Hoeveel bedraagt ,nu van deze grondslag het gave 
pensioen (dus zonder aftrek)? 
De berekening hiervan geschiedt voor de invalide als 
volgt: 
Op kosten van het Rijk (d.w.z. in opdracht van de 
pensioenraad en door een door deze aangewezen 
arts) wordt een geneeskundig onderzoek ingesteld, 
waarbij komt vast te staan hoeveel % invalide be- 
trokkene is. Stel dat dit 60% bedraagt. Dan wil dat 
zeggen, dat het pensioen ook 600/o bedraagt van de 
grondslag. 

„Laten we nog een week aannemen, dat het enkel 
nonchalance o{ drukke bezigheden zijn geweest...." 
zo eindigde het Stichtingsartikel in één der vorige 
nummers, waarin werd geschreven over de 
bedroevend geringe animo, die er onder de lezers 
bestond om voor een o{ meer weken een „Stich- 
tingskind" vacantie-onderdak te geven. 
Deze veronderstelling is t.a.v. vele lezers, die zich 
gehaast hebben om zich op te geven, gelukkig 
juist geweest. Maar hoe nu met degenen, die nog 
in gebreke bleven? 
Zijn dat werkelijk de hartelozen, de liefdelozen, 
de egoisten...? We KUNNEN het niet geloven en 
daarom: laten we weer voor een week aannemen, 
dat het enkel (maar nu: verregaande) noncha- 
lance of (ontzettend) drukke werkzaamheden zijn 
geweest. 

Bij de nagelaten betrekkingen gaat deze bepaling an- 
ders. Hier is het percentage in de Wet bepaald. De 
Weduwe krijgt óSVo van de eerste f 2000,— en 55% 
van de rest, dus van f2500,— maximaal (maximum 
grondslag f4500,.—). 
Heeft zij dus een grondslag van f 3000,— dan be- 
draagt haar gaaf pensioen f 1300,— plus f 550,— 
dus f 1850,—. Een kind krijgt lOVo, een heel wees 
20%. Met deze laatste worden gelijkgesteld alle kin- 
deren, waarvan de moeder geen recht op pensioen 
kan doen gelden (b.v. gescheiden vrouw, onwaar- 
dige etc.). 
Ouders en andere eventueel gerechtigden hebben per- 
centages van 40 en 20, maar bij de pensioenbereke- 
ning van deze groepen spélen nog weer andere fac- 
toren een rol. 
Alle nagelaten betrekkingen tezamen kunnen nooit 
meer dan 90% van de grondslag krijgen. Is deze 
900/o reeds geheel door weduwe en kinderen in be- 
slag genomen, dan kunnen ouders en verdere groe- 
pen, ook al was de overledene hun kostwinner, geen 
pensioen meer krijgen. 
Ten overvloede Zij vermeld, dat voor deze laatste een 
•vereiste is, dat de omgekomene kostwinner was. 
Eveneens ten overvloede zij opgemerkt, dat in geval 
van invaliditeitspensioen geen rekening met gezins- 
samenstelling of kostwinnerschap wordt gehouden. 

' Immers, er wordt voor de invalide een pensioen vast- 
gesteld slechts afhankelijk van zijn invaliditeit en niet 
van zijn financiële verplichtingen. 
Het gave pensioen van de weduwe is onveranderlijk 
zolang er geen verandering komt in de groep 'der 
pensioengerechtigden. Wordt b.v. een kind meerder- 
jarig, waardoor de 90% grens niet meer wordt be- 
reikt, dan vermeerdert voor de overige gerechtigden 
het bedrag van hun gaaf pensioen. Van de kinderen 
kan het verdubbelen, indien de moeder komt te ster- 
ven of hertrouwt. Uiteraard vervalt het wezenpen- 
sioen zodra het kind meerderjarig wordt, ook al kan 
het zichzelf niet redden, b.v. omdat het ziek of krank- 
zinnig is. 
Na de bepaling van het gave pensioen komen wij 
aan de bepaling van de hoogte der werkelijke uitke- 
ring. 
Een pensioengerechtigde zonder andere inkomsten 
ontvangt het gave pensioen. De invalide, die zelf 
verdierf kan met zijn eigen inkomsten plus pensioen- 
uitkering tot zijn grondslag gaan voordat er iets ge- 
beurt. Dit is logisch, indien men bedenkt, dat zijn 
pensioen gebaseerd is op zijn invaliditeitsperccn- 
tagc, b.v. 60%, en hij dus geacht wordt te kunnen 
werken en daarmee zijn levenspeil te kunnen hand- 
haven. Komt hij met zijn eigen inkomsten boven de 
grondslag, dan wordt het meerdere, volledig in af- • 
trek gebracht. 
Stel dus de grondslag op f 3000,—, het percentage 
op 60%, dus het pensioen op f 1800,—. De man kan 
nu de resterende dO0/» of f 1200,— zelf verdienen zon- 
der dat hierdoor het pensioen wordt aangetast. Ver- 
dient hij meer, b.v. f 2000,— dan wordt zijn pen- 
sioen met f 800,— verminderd, zodat hij op zijn 
ƒ 3000.— blijft staan. 
De enige uitzondering hierop is, dat indien tengevolge 
van dezelfde invaliditeit recht op een ander over- 
heidspensioen ontstaat, dit uiteraard volledig wordt 
afgetrokken. 

(Wordt vervolgd). 
') Ontleend aan een geschrift van '40—'45. 

T ropen-Zwervers 
Hoezeer onze militairen in de tropen van ons blad 
genieten, blijkt wel uit de onderstaande slobalinca 
van een dezer dagen ontvangen brief; 
„Tevens mag ik,U langs deze weg dank zeggen voor 
de wijze, waarop U de verzending naar Indië ver- 
zorgt. Daarvan getuigen de vele brieven, welke ik 
ontvang. „De Zwerver" gaat van hand tot hand. 
Ze vechten er als het ware om. De inhoud wordt 
dan ook ten zeerste op prijs gesteld." 
Wij sturen wekelijks 1000 ex. van ons blad gratis. 
Meer kunnen we niet doen, tenzij  de abonné s 
ook een steentje bijdragen. Vele onzer abonné s de- 
den dit al. Laten ze het allemaal doen ! 1 

ONZE VOORLOPER 

Blijkens een advertentie op de achterpagina van dit 
blad, zal van „Den Vijand Wederstaan" een derde 
druk verschijnen. 
De verschillende aanvragen, die nog in ons bezit 
zijn, worden dus t.z.t. alle nog uitgevoerd. 
Wie toevallig in dit boek fouten is tegengekomen, 
zou dit nog binnen een week aan ons op kunnen 
geven. 
Wij zullen dat zeer op prijs stellen. 

GEDENKBOEKCOMMISSIE 



ZUST 

Gedachten van en over ein 
verpleegster die zojuist aan 
haar vrijwillige taak in Indië 
is begonnen. 

Voor Indië had zij altijd al gevoeld en toen uit kranten en verder uit oproepen 
voor vrijwilligsters bleek, dat de bevolking en de militairen daar dringend 
verpleging behoefden, heeft zuster Schreurs uit Buggenum bij Roermond haar 

besluit genomen. Samen met de verpleegsters Simones van Venlo en Breuer uit 
Tegelen is ze op één der eerste dagen van het Nieuwe Jaar in het vliegtuig gestapt, 
dat haar naar de onbekende Oost bracht. Voorwaar een hele onderneming voor een 
trio jonge Nederlandse vrouwen. Aanpakken en doorzetten hebben ze echter wel 
geleerd bij hun arbeid in de Limburgse ziekenhuizen en studies om diverse diploma's 
te verwerven. Zuster Nel kan ook meepraten van de z.g. „keldertijd" ('44—'45), 
waarin ze gewonden van de bombardementen en het granaatvuur op Venlo heeft 
geholpen  
Daar zitten ze nu, ergens bij de Zuid-kust van Midden-Java. 
Uit het groene heuvellandschap rijst een machtige vulkaan omhoog, de Slamat, 
waarvan het hoogste punt meer dan drie kilometer boven de zeespiegel uitsteekt. In 
het onafzienbare dal tussen rijstvelden, palmen en teakhoutbossen ligt het stadje 
Banjoemas, waar de drie zusters op 12 Januari zijn begonnen met het verplegen van 
zieke en gewonde militairen in het veldhospitaal. 
Ze wonen in een hotelletje, vernoemd naar de vulkaan en op een middag heb ik 
ruster Nel daar gesproken. Haar vader is bedrijfsleider van een kleiwarenfabriek en 
zij is het echte gulle type van een levenslustige, Limburgse plattelandsdochter met 
gezonde appelwangen. Wat haar indrukken waren van Indië? 
Wel, de eerste dagen had ze niet kunnen schrijven, omdat de schoonheid en het 
Interessante van natuur en volk haar hadden overrompeld. De vliegtocht was gewel- 
dig geweest, de huizen, palmen en zonnige heuvels, die je onder je door zag glij- 
den  Met de warmte ging het best en de militairen vielen hard mee. Ze waren 
correct en behulpzaam. Nu in Indië kon zij zich pas goed voorstellen hoe omvang- 

rijk en zwaar het werk van de "militairen te velde was. Van de gang van zaken in 
het hospitaal had ze versteld gestaan. Daar waren tot voor de komst van het vrou- 
wenteam uitsluitend jongens van de 7 December-divisie werkzaam, maar zindelijk 
dat het was. Er lagen wel geen spreien op de bédden, maar lakens, slopen en pyaraa's 
waren keurig en de verplegende jongens zelf liepen in witte jassen. Ze had wel 
even moeten wennen aan de nieuwe gang van zaken, want, zei ze in sappig Lim- 
burgdialect: „Du heuft neet zoveul te sjouwe as in ein Nederlands ziekenhoes hè? Dat 
doen de djongossen wal veur dich." 
De rijst was lekker. Met Spaanse peper erdoor moest ze er echter nog niets van 
hebben  maar 's avonds in het hotel, zo in een gezellig kringetje onder de sche- 
merlamp, als ze samen hun eerste herinneringen ophalen, dan wordt er gepraat over 
Bangkok, Calcutta en Karac'hi, als waren zij ervaren globetrotters in plaats van 
Nederlandse vrouwen, sommigen met blond ha'ar en kersvers in Indië. Juist daaraan 
echter heeft de Indische gemeenschap zo'n behoefte. En vooral de zieke en gewonde 
Nederlandse jongens in de hospitalen. Gelukkig zijn het nu niet uitsluitend meer man- 
nelijke verplegers, maar ook Hollandse meisjes met frisse Hollandse ideeën en ge- 
dachten. Het zijn juist die vriendelijke echt Hollandse taal en gebaren van een Ne- 
derlandse vrouw, waardoor de ziekenkamers' zo worden opgefleurd. 
Er klinkt weer het geluid van een Hollandse lach en dat is het, wat onze militairen, 
die het tropenland en het grauwe soldatenleven beu tot en met zijn geworden, weer 
doet leven. Ze zien het vaderland dichter bij, herinneringen komen naar boven en 
het hart in de ruwe, onverschillig geworden soldatenbolster wordt weer week. 
Ze hebben het al gemerkt, de zusters. Die harde soldaten zijn niet kwaad. Alleen 
zijn het ook mensen, die het ook niet altijd vol kunnen houden tegen moeite en 
teleurstellingen. En dan worden sommigen onverschillig. Maar als zuster eens 
naast het ziekbed komt zitten, dan smelt de ijskorst en wordt het hart gelucht. 
Zuster begrijpt en doet weer positieve hoop opleven en dan beseft zuster ook 
wat een belangrijk en dankbaar werk zij hier doet. Ze sprak met een paar gewonde 
jongens, die in een vliegboot naar Batavia zouden worden vervoerd. Ze deelde een 
paar heel simpele pepermuntjes uit, maar zo'n gave en zo'n gebaar van een Neder- 
lands meisje doen hier meer dan een taart met een bos bloemen in een ziekenhuis in 
Nederland. Tijdens een autorit zat er een zieke oorlogsvrijwilliger in de wagen. Een 
meisje, dat meereed, gaf hem een wit zakdoekje met eau de cologne. Toen zij later 
was uitgestapt, zei deze militair tegen de anderen; Ik wist niet wat me overkwam! 
De zusters, zij geven deze jongens, die hier al vaak meer dan twee jaar zitten al iets 
van Nederland, hun eigen land, waar ze hier in de vreemde op de duur zo naar 
gaan verlangen. 
Vader Scheurs uit Buggenum, en alle andere vaders en moeders in Nederland, ge 
kunt waarlijk trots zijn op Uw dochters, die de moed hadden haar werk in Neder- 
land vaarwel te zeggen om hier in Indië een nog grootser taak op zich te nemen. 

Uitslag van de 

Nieuwjaarsprijsvraag 

,,Of dc uitslag ven de Kerstprijsvraag nooit bekend wordt ge- 
maakt", xo vernamen wij keer op keer de verzuchting van 
verschillende Zwerver-abonné's. De redactie wa» zeker niet 
ongevoelig voor die verruchtingen, doch anderszijds verkeerde 
xij in dc onprettige omstandigheid niet eerder tot prijstoeken- 
ning te kunnen overgaan in verband met het feit, dat er een 
aantal lezers wa», dat blijkbaar nieuwe abonné's had opge- 
geven zonder de betrokkenen te hebben ingelicht omtrent dc 
verplichting tot betaling van abonnementsgelden. Het gevolg 
was natuurlijk meerdere onbetaald terugontvangen kwitantie», 
om welke reden een aantal mededingers moest worden uitge- 
schakeld. hetgeen in verband met. de lange omlooptijd der 
kwitanties (tweede en derde aanbiedingen) eerst deze week 
kon geschieden. 
Maar nu zijn de prijswinnaars dan op de proppen gekomen. 
Dc redactie wenst hen van harte geluk met de gewonnen prij- 
zen en zij hoopt, dat het een aansporing moge zijn om ook 
in de toekomst actief te blijven met betrekking tot de uitbrei- 
ding van het abonnementental van ons blad. 
Tevens wil de redactie nogmaals haar grote waardering uit- 
spreken voor dc royale wijze, waarop de leveranciers der 
prijzen onze actie hebben helpen doen slagen. Wij hebben hun 
inmiddels verzocht de beschikbaar gestelde prijzen aan dc res- 
pectieve winnaars te verzenden- 
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Philips radiotoestel. 
Rijwiel. 
Keuken uitrusting. 
Nationaal ontbijtlaken. 
Vulpenhouder met 
gouden pen. 
Haardfautcuil. 
Luxe doos fondant. 
Wollen tafelkleed. 
Schemerlamp. 
Schilderij. 
Haardbankje. 
Tijdschriftenbak. 
Paar schoenen. 
Paar schoenen. 
Paar schoenen. 
Brilmontuur met glazen. 
Handdynamo. 
Paar handschoenen. 
Kettingkast. 
10 gulden. 
Verzetsboek» 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Rijwielbuitenband» 
Strijkijzer. 
Idem. 
Bontmof. 
Vulpotlood. ^ 
Idem. 
Idem. 
jdem. 
Idem. 
Jdem. 
Jdem. n 
Idem. 
idem. 
Jdem. 
idem. 
idem. 
Dozijn zakdoeken» 
Kamerplant. 

el)leven atleet 

De „R.K. Politieke Delinquenten in Nederlandse in- 
terneringskampen, jeugdkampen, rijkswerkinrichtin- 
gen, huizen van bewaring en .gevangenissen" hebben 
in een Manifest getuigd van hun „gebleven afkeer 
van de heilloze leer van het communisme", en ad- 
haesie betuigd aan „de strijd tegen de beknotting 
der gewetensvrijheid. 
Zij menen niet afzijdig te mogen blijven, daar zij 
zich „onder geen beding wensen te laten meeslepen 
door de geest van nihilisme, welke zich, inzonder- 
heid thans, hand over hand van de kampbevolking 
meester maakt en die de kiem van zeer grote en 
accute gevaren in zich draagt. Zij verzoeken drin- 
gend medewerking, teneinde verdere vooftwoekering 
der verfoeilijke leer in de kampen te voorkomen en 
aldus een dreiging de kop in te drukken, door een 
krachtige bevordering op zeer korte termijn van gees- 
telijke en sociale vorming, zomede van opneming in 
een op Christelijke beginselen gefundeerde samen- 
leving." 
Hier blijkt alweer, dat deze mensen nog steeds hun 
plaats niet weten. De gebleven afkeer der politieke 
delinquenten van de heilloze leer van het commu- 
nisme, mag nooit een argument vormen voor hun 
groepsvorming, want zij komt voort uit het Nationaal- 
Socialisme cn dat is even verderfelijk. 
Waakzaamheid tegen de communisten staan wij on- 
voorwaardelijk voor. Maar de waakzaamheid tegen 
de communisten mag ons niet de ogen doen sluiten 
voor de gevaren van groepsvorming der politieke 
delinquenten. Bij onze bestrijding van Beëlzebub 
hebben wij de duivel niet nodig. Slechts bekeerde 
Nationaal Soc!alisten zijn welkom. 
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VOOR DE 

BOVENSTE 

PLANK ? 

HET VIERDE BEEST 
H. de Greeve pr. 

Uitg. Paul Brand, Bussum, 

.it toneelspel, waarmee pater 
i Henri de Greeve, de beken- 
de radiospreker, zo'n over- 

weldigend succes heeft behaald 
bij zijn tournee door ons land 
is thans in druk verschenen. 
Wij zijn daar blij om, want de 
rijke inhoud van dit werk, zal hier- 
mee voortaan voor iedereen be- 
reikbaar zijn. 

De hoofdfiguren, Kurt en Heinrich, voeren een conflict 
ten tonele: een conflict tussen de artistiek aangeleg- 
de, gevoelige zoon van het Duitsland der grote 
kunstenaars uit vroeger eeuwen en de verwaande en 
hoogmoedige Pruis; een conflict tussen menselijkheid 
en onmenselijkheid, tussen de geest, die van God is 
en de geest uit de afgrond. 
Kurt en Heinrich sloten aanvankelijk een oppervlak- 
kige vriendschap. Zij werden samen achter het Rus- 
sische front geplaatst als leider van een Gestapo- 
bureau in de rang van Oberscharführer. Kurt, de ka- 
tholiek, is gaandeweg gedesillusionneerd door hetgeen 
hij beleefde en wat lijnrecht in strijd was met zijn 
geweten, zijn artistieke aanleg en zijn esthaetisch in- 
zicht, maar aarzelde te lang zich los te maken. 
Verschillende factoren vormen de motieven van een 
drievoudig conflict, dat in dit toneelstuk vorm en 
oplossing krijgt. En langs verschillende wegen zul- 
len beiden, Kurt en Heinrich, tot de ontdekking moe- 
ten komen, dat Duitsland een lange, smartelijke weg 
moet afleggen en wel: de weg terug. 
Dit gegeven heeft pater de Greeve gebruikt om in 
een boeiend en levendig verhaal duidelijk het 
tegen-natuurlijke karakter van de ideële nazi-mens uit 
te beelden om daartegenover het ideaal van ware 
menselijkheid te stellen. 
Hoewel dit werk getuigt van de afgrijselijkheid van 
het nationaal-socialisme is het nochtans gespeend van 
ajle haat. 
In zijn voorwoord zegt de schrijver: 
Ik hoop en bid, dat „Het Vierde Beest" — een on- 
bewuste reflex op de gebeurtenissen, die achter ons 
liggen — iets heeft bijgedragen tot de ordening van 
der toeschouwers gedachten en gevoelens. 
Wij twijfelen er niet aan of deze wens zal worden 
Vervuld ten aanzien van leder, die dit boekje leest 
Weshalve wij het gaarne met warmte aanbevelen. 

TOON, 
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Andries^T orcnsma 
Landbouwer te Lentingewolde, gem. Roden (Dr.), 
Geboren: 22 April 1893 te Ooster-Nijkerk (Fr.), 
Overleden: ong. 10 Mei 1945 te Sandbostel. 

Toiensma was een echte, stoere, stille Fries. Weinig woorden maar ejn 
schitterenj hart om wel te doen aan onze landgenoten, die door de Kezet- 
tingsvoorschriften in moeilijkheden waren geraakt. Hij stelde zijn boerderij 

open voor de verjaagde joden en verleende hun gastvrijheid. Als een echte 
Christen en een fel tegenstander van het naziregime, deed hij niets liever dan 
de Duitsers te negeren en tegen te werken, waar hij maar kon. Zo heeft bij vele 
mensen geholpen. Regelmatig had hij onderduikers in huis, zodat hij een ware 
steun was voor Roden's illegaliteit, die dan ook dikwijls een beroep op zijn 
goedheid deed. 
Het was in de tijd. dat men Gé Bleeker, de beruchte verraadster van vele 
Groninger illegalen, gevangen genomen had. Om haar rustig te kunnen ver- 
horen had de illegaliteit het plan opgevat in Roden rechtzitting te houden. Een 
illegaal leider in Groningen ging hiervoor naar zijn collega in Roden en ver- 
zocht hem om een eenzame, rustige boerderij, waar de zitting kon plaats vin- 
den. Het oog viel direct op Torensma. Torensma had geen bezwaren en de 
dag werd bepaald, waarop hij ze kon verwachten.     , 
Op het afgesproken tijdstip arriveerden de Gronin- 
gers met Gé Bleeker. De verhoren vonden plaats en 
haar .misdaden stonden onomstotelijk vast. De Officier 
van Justitie durfde echter het doodvonnis niet uit te 
spreken, hetgeen , voor allen een teleurstelling was. Zij 
werd weer naar Groningen teruggevoerd. Enige tijd 
later werd zij door de SD. bevrijd. Toen was haar 
wraakzucht niet meer te stillen. 
De een na de ander werd gearresteerd. Op 5 Maart 
1945 kwam zij met de SD. bij de familie Torensma. 
De gehele familie werd gearresteerd en via Norg 
naar Assen vervoerd. De boerderij werd leeggeroofd 
en onder toezicht van de Landwacht gesteld. 
Torensma en zijn zoon werden op transport gesteld 
naar Duitsland, waar Torensma van kommer en el- 
lende is bezweken. 
Zo heeft ook Torensma zijn leven geofferd voor Ko- 
ningin en Vaderland en is ontbonden om voor ecuwig 
met Christus te zijn. 

H. V. 

Jacob Geluk 

Onderluitenant der Politie 
te Roden (Dr.). 

Geboren; 25 Maart 1894 te 
Tholen. 

Overleden: verm. medio 
Pebr. onbekend waar. 

Klein is het dorp in 't wijde Drentse land. 
Het leven glijdt er vredig verder: 
de boer en de politieman, kohier en herder, 
hun gangen zijn zó aan dit dorp verwant. 

dat zij geworden zijn ah zij: 
klein en gering onder Gods grote luchten. 
Baden ivij ooit, toen w' onder moffen zuchtten; 
„Heer, die Van Roden, Wees ook hun nabij?" 

Het dorp is ook zo klein in 't Drentse land. 
Wij zouden haast 't bestaan vergeten. 
Tot op een dag We plotseling weten: 
Ook bier heeft fel de vlam gebrand. 

Hier vochten zij aan zij, in angst en nood, 
de boer en de politieman, kassier en herder: 
Hel leven glijdt er Vredig verder, 
maar bij de gratie van hun dood. 

Evert R. Aukema 
Kassier Bóeren-Leenbank te Roden 'Dr). 
Geboren: 8 Februari 1900 te Roden. 
Overleden; 15 Februari 1945 te Neuengamme. 

Op 22 December 194-4 des namiddags om ongeveer half vier werd Aukema 
door de Landwacht-bloedpoeg van Norg gearresteerd en in het Landwacht- 
huis te Roden opgesloten als verdacht van illegaal werk. 

Hij was eerst ingedeeld bij de OD. en daarna bij de BS. als plaatselijk comman- 
dant te Roden. Hij woonde veel vergaderingen bij en werkte ook voor de LO. 
Hij was een "fel bestrijder van het nationaal-socialisme en een goed kassier, die 
altijd voor een ieder Idaar stond en graag de goede Nederlanders wilde helpen. 
Dat was ook de landwachters te Roden bekend. Zo kwam de SD. van Norg 
op 22 December 1944 's middags in Roden om daar de illegaliteit op te . rollen. 
Velen werden gearresteerd, enkelen konden bijtijds onderduiken. Ook Aukema 
was sterk van plan om onder te duiken. Maar helaas, de Landwacht en SD. wa- 
ren hem te vlug af en arresteerden hem. Zij sloten hem op in het Landwachthuis. 
Hij zag echter kans om 's avonds" in het donker te ontvluchten en bij het Leek- 
stermeer onderdak te vinden. Omdat het niet geraden was daar te blijven, be- 
sloot men hem op 23 December 1944 in het donker over het meer te zetten, want 
   dc Landwacht zocht alles af. Ook dit ging goed. 

Daar zou hij zich naar een woning begeven, waar 
verschillende illegale werkers reeds een goed heen- 
komen vonden, om dan later een vast onderdak te 
krijgen. Hij kwam daar behouden aan. Maar. juist toen 
hij in die woning was gearriveerd, deed de Land- 
wacht van Leek een invah want de bewoner stond 
bij hen bekend als anti-Duits en men vermoedde, dat 
zijn huis een doorgangshuis voor illegalen was. Aan- 
gezien Aukema geen PB. bij' zich had (dat was door 
de Landwacht te Roden in beslag genomen) werd 
hij opnieuw gearresteerd, en gevankelijk naar Leek 
vervoerd. Vandaaruit werd de Landwacht te 
Roden gewaarschuwd en deze, blij Aukema weer 
in handen te hebben, sloot hem in Roden op 
en vervoerde hem de volgende dag naar Norg. 
Daar werd hij door de „bloedploeg" in verhoor geno- 
men, tei%ijl hij later naar Assen werd overgebracht. 
Ook daar werd hij mishandeld. 
Hij overleed in het beruchte kamp Neuengamme. 
Zijn offer staat ons steeds voor ogen bij alles wat 
wij doen. H. V. 

en 

Binjamin Jan Scharft 

Geboren: 29-5-1900 
te Roden (Dr.). 

Overleden; verm. jan. '45 
in Duitsland. 

, rf* 

■ 

Jacob Geluk, een geboren Zeeuw, was een echte 
Nederlander en fel anti-Duits. Hij stond bij de 
goede bevolking in hoog aanzien en was altijd 

bereid haar met zijn raad te dienen. Hij was lid van 
de LO. en OD. en speciaal belast met de zorg voor 
de Politie. Als de OD. daarmee in samenwerking 
moest treden zou hij voor het Politie-apparaat zorgen en de OD. bijspringen waar 
dat nodig was. Daarom werkte hij altijd samen met de commandant van de OD. 
Tevens vervoerde hij veel onderduikers. 
Onder zijn geleide gingen deze vaak 's avonds naar hun duikadres. 
Zo diende Geluk in vele opzichten de illegaliteit, niets was hem ooit te veel. Hij 
was een echte Nederlander, waarop men kon vertrouwen. Als de Duitsers 
hem met een onderduiker aanhielden, dan verklaarde hij, dat deze zijn 
arrestant was. Bij de oprichting van de NBS. woonde hij veel vergaderingen bij 
en hij stelde zich direct disponibel om de leiding op zich te nemen bij het arreste- 
ren van de NSB-ers. Helaas, hij mocht die dag niet beleven, want op 22 Decem- 
ber 1944 werd hij door de SD. gearresteerd en ontwapend. Met nog enkele ande- 
ren werd hij naar Norg, waar de bekende landwacht-bloedploeg zijn standplaats 
had, gebracht, en na vele mishandelingen werd hij naar Assen getransporteerd. 
Ook daar moest hij langdurige verhoren en mishandelingen ondergaan. Na zijn 
op transportstelling naar Duitsland is niets meer van hem vernomen. 
Zo is onderluitenant Jacob Geluk gevallen als een plichtsgetrouwe Vaderlander. 

H. V, 

KEES VAN SEYST. Scharft was lid van de LO. en een zeer goede 
werker. Moest er geld voor onderduikers we- 
zen, dan was hij altijd bereid om dit in te za- 

melen. Hij was een fel tegenstander van de Duitse 
overheersers en heeft veel voor onderduikers ge- 
daan. Als hij kon zorgde hij voor kleding als de 

jongens die verspeeld hadden. Altijd stond hij klaar en hij wilde alles doen om de 
onderduikers te helpen. Zijn schrijfmachine stelde hij ter beschikking van de ille- 
galiteit, want Aukema's machine was algemeen bekend en daarom voor ons te 
gevaarlijk. Zeer veel werk heeft hij voor ons op deze machine verricht. Hij was 
ingedeeld bij de OD. als administrateur, welke functie hij later ook vervulde bij 
de districtscommandant van de BS. te Roden. Tevens werden op zijn adres alle 
stukken en brieven bezorgd, die hij dan weer doorgaf. 
Zo werkte hij altijd door, niets was hem te zwaar. 
Tot hij op 24 December 1944 werd gearresteerd als verdacht van illegaal werk. 
Toen hij nl. op 22 December werd gezocht door de SD. — een gedeelte van Re- 
dens illegaliteit werd op deze dag opgerold — dook hij onder. Op 24 December 
wilde hij echter even thuis kijken en daar wat halen. Helaas, nog geen vijf minu- 
ten thuis of de Landwacht omsingelde het huis en Scharft werd gearresteerd. 
Men bracht hem naar „de bloedploeg" te Norg, waarna hij, na mishandelingen 
te hebben doorstaan, aan de SD. te Assen werd overgeleverd. Hij werd op 
transport gesteld naar Duitsland, waar hij werd vermoord. Nooit heeft men meer 
iets van hem vernomen. Hij gaf zijn leven voor Vaderland en Koningin. 

H. V. 
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rijdens de bezetting verscheen in Groningen Het 
Nieuwsblad van het Noorden, een krant die, 
gelijk zovele doorverschenen bladen, de pressie 

en de intimidatie van de bezetter en zijn handlan- 
gers, die nog lang niet tevreden waren over de be- 
toonde welwillendheid in het opnemen van Duits 
nieuws en Duits commentaar, had te doorstaan: een 
krant die, gelijk zovele doorverschenen bladen, 

, zwichtte voor intimidatie en druk en — nolens volens, 
doch het gebeurde toch maar! — een opgedrongen 
NSB.-redacteur aanvaardde. Zo geschiedde hef dat 
twee jaar lang en zeker twee tot driemaal in de 
week, deze NSB-er als politiek, sociaal en econo- 
misch redacteur, de kolommen van dit semi-Duitse 
orgaan vergiftigde en dit blad voor de goede lezers 
een ergernis, voor de wankelmoedige een verleiding 
en voor de slechte een aansporing tot volharden 
deed zijn. 
Na de bevrijding zou, naar men verwachtte, de 

wrekende gerechtigheid komen, niet de bloed- - 
wraak, maar de vergelding, die uit het wezen der 
rechtvaardigheid voortvloeit. 
Die kwam ook inderdaad, maar hoe! 
De opgedrongen NSB.-redacteur werd voor zijn 
journalistieke misdragingen in Groningen en elders, 
tot vier jaren Rijkswerkinrichting veroordeeld en de 
Commissie voor de Perszuivering ontzette de directie 
en de hoofdredactie van Het Nieuwsblad van het 
Noorden voor enige maanden van het recht tot het 
uitoefenen van enige journalistieke dan wel leidende 
niet-joumalistieke functie in het perswezen. 
Deze uitspraak ontketende in het Noorden een storm 
van verontwaardiging, niet omdat de NSB.-er te 
licht gestraft zou zijn, maar omdat het in strijd met 
de rechtvaardigheid bevonden werd, dat kranten- 
directeuren die, louter vsor het behoud van de zaak 
en uit een opgeschroefde zorg voor het personeel, er 
in hadden berust, dat hun blad tot een misleidings- 
orgaan was gedenatureerd, na enkele maanden ont- 
zetting, rustig hun gang konden gaan, terwijl de 
NSB.-er kon hangen. 
Z-1 elukkig bleek later dat de Commissie voor de 
^-^Perszuivering niet uit slapheid, noch uit gebrek 
aan inzicht in wat de perscollaboratie ons volk heeft 
aangedaan, tot haar verbazingwekkend lichte uit- 
spraak was gekomen. 
Het Nieuwsblad van het Noorden was de eerste 
zaak die 'zij behandelde en het onderzoek was onvol- 
ledig geweest; ziedaar de factoren die de commissie 
zó deden handelen. Immers, in latere uitspraken 
deelde zij in identieke gevallen ontzettingen van 
vijf tot tien jaren uit. Toen nu de deskundige bij 
de Commissie voor de Perszuivering het vorig jaar, 
volgens de Wet Noodvoorziening Perswezen, recht 
van beroep kreeg, heeft hij dan ook ten aanzien 
van Het Nieuwsblad van het Noorden ogenblikkelijk 
van dit recht gebruik gemaakt. 
Hij voerde daarbij aan, dat het feit, dat de directie 
en hoofdredactie van deze krant voor minder dan 
een jaar' ontzet zijn, een onrecht is ten opzichte van 
later voor de Commissie verschenen directeuren en 
journalisten die, in gelijksoortige gevallen, tot be- 
langrijk hogere ontzettingen zijn veroordeeld. 
Eindelijk zou dus het recht zijn loop kunnen hebben, 
zou de in Groningen gepleegde geestelijke collabo- 
ratie in de weegschaal der "gerechtigheid worden 
gewogen. De Raad van Beroep voor de Perszuivering 
ging immers de zaak behandelen. 
De Raad wikte en woog, en  
En  — schrik niet! — bepaalde dat er geen 
reden bestond op de betrokkenen een maatregel van 
ontzetting toe te passen, veel minder de betrokkenen 
voor een langere tijd te ontzetten dan de Commissie 
voor de Perszuivering heeft gedaan! 

RAUTER- 

Qp de binnenpagina van dit nummer 
wordt een uitvoerig verslag gegeven 
van het proces Rauter, dat op 1, 2 
en 3 April te Den Haag heeft plaats 
gevonden. 

Dit is verbijsterend! 
Twee jaren lang is de lezers van dit nationaal- 

socialistisch gif druppelsgewijs toegediend (op een 
niet opvallende plaats, zegt d^ Raad van Beroep. 
Wie lacht daar?) en dit wordt van zo weinig bete- 
kenis geoordeeld, dat niet alleen de, bi) vergissing, 
lage ontzetting van de Commissie voor de Pers- 
zuivering wordt weggevaagd, maar dat zelfs de 
directie en de hoofdredactie, in ere worden hersteld, 
zoals Het Nieuwsblad van het Noorden fier, maar in 
wezen schaamteloos, van de daken verkondigde. 
Verbasterend. Inderdaad! 
Maar nog meer verbijsterend en ergerlijker zijn de 
algemene beschouwingen van principiële aard, welke 
de Raad van Beroep in haar sententie ten beste geeft, 

juosse nummers 20 cent 

besluit, komt zij tot de tragische climax in het 
treurspel dat perszuivering heet, zet zij de kroon op 
een arbeid die, niettegenstaande een goedwillende 
commissie, door tegenwerking hier en tegenwerking 
daar volkomen dreigt te mislukken. 
Want hij decreteert; 

„Wie een krant verzorgde, die beheerst werd 
door Duitse propaganda, verzaakte zijn plicht, 1 

maar wie in de bezettingsjaren zonder dat het 
strikt nodig was het verzorgen van zijn dag- 
blad opgaf, schoot tekort tegenover het per- 
soneel, dat aan de krant werkzaam was en 
door de voortzetting van het bedrijf gevrij- 
waard was voor de tewerkstelling in Duits- 
land en evenzeer tegenover de lezers, die 
anders gevaar zouden lopen een krant te 
ontvangen, die geheel en al aan de versprei- 
ding van verkeerde denkbeelden zou dienst- 
baar worden gemaakt." 

f- 
Geesielijke collaboratie verontschuldigd en gesanctioneerd 

de overwegingen dus volgens welke de zuivering 
van perscollaborateurs in den vervolge zal geschie- 
Want, zo sprak de Raad van Beroep: 

„Het streven van de bezetters en van hun 
handlangers in Nederland om de Nederlandse 
pers te gebruiken ten dienste van hun propa- 
ganda maakte het voor uitgevers en redac- 
teuren van dagbladen onmogelijk couranten 
uit te geven, waarin geen advertenties of 
prentjes of artikelen zouden voorkomen ten 
(junste van de ideologiën van de vijand. De 
hoofdredacteur kon zijn best doen de courant 
zo veel mogelijk vrij te houden van voor 
vaderlands voelende lezers aanstotelijke plaat- 
jes en teksten, maar deze pogingen konden 
slechts voor een deel slagen." 

De Raad van Beroep, erkennend dat de bezetter de 
Nederlandse pers als propaganda-instrument wilde 
gebruiken en toegevend, dat alle pogingen, dit te 
beletten, slechts ten dele konden slagen, voert dus 
het novum „vaderlands voelende lezers" in, lezers 
die zich aan de plaatjes en teksten zouden hebben 
kunnen stoten. Maar het gaat in zaken als deze niet 
.om vaderlands voelende lezers, het gaat om de grote 
massa, om de massa die van nature vertrouwen in 
de krant stelt: om de massa, die in tijden van ver- 
warring voorlichting nodig heeft. En als de leden van 

■ de Raad van Beroep dan verder schrijven, dat het de 
Raad voorkomt: 

„Dat hef niet de plicht was van directeuren 
en redacteuren hun bedrijf neer te leggen 
enkel op deze grond, dat het hun niet, gelukte 
de ergerniswekkende stof geheel uit hun blad 
te weren." 

Dan vlamt om der wille van die massa, die schapen 
zonder herder, verontwaardiging bp. 
Immers het was juist de plicht van directeuren en 
redacteuren geweest hun bedrijf neer te leggen, 
enkel en alleen op grond van de omstandigheid, dat 
.in hun blad de lezer vals werd voorgelicht, dat de 
massa in hun blad1 — het blad van hen, die toen en 
thans als goede vaderlanders beschouwd wensen te 
worden — sluw en gemeen op een dwaalspoor werd 
gebracht. 
De Commissie voor de Perszuivering, die, zoals 

herhaaldelijk, oók van de zijde van de tegen- 
partij is betoogd, haar taak mild en met begrip voor 
de moeilijke omstandigheden, waarin de pers ver- 
keerde, uitoefent, heeft altijd deze grens getrokken: 
Zodra een krant „positief" (d.w.z. in de geest van 
de bezetter) gaat voorlichten, is zij fout. 
Larie, zegt de Raad van Beroep, en gaat voort: 

„Hun verantwoordelijkheid, (d.w.z. van direc- 
teuren en redacteuren) was zeker gemoeid bij 
een voor een vaderlands publiek leesbare 
courant, maar hun verantwoordelijkheid was 
ook gemoeid bij het vastzetten van hun be- 
drijf zolang de krant leesbaar bleef." 

Als de zaak die ons nu bezig houdt niet zo bitter 
ernstig was, zouden we er verder het zwijgen toe 
doen en grijnslachend over gaan tot de orde van de 
dag. 
Bestaat de wet soms niet voor de heren van de 
Raad? 
Ën als nu deze Raad zijn principiële overwegingen 

Dit, deze sanctionnering van de geestelijke collabo- 
ratie, hoont niet alleen het verzet, hoont ook 

die directeuren en redacteuren, die. toen het hun 
te gortig werd, een non possumus uitspraken en 
daarbij hun bedrijf lieten voor wat het was. 
Algra van het Fries Dagblad, Bodewes van de 
Gelderlander en vele anderen met hen, zijn — let 
wel! — in hun plicht tekort geschoten toen zij vier- j 
kant: neen zeiden. En er was daarbij geen sprake 
van een opgedrongen NSB.-redacteur, er was aSeen 
sprake van een eis tot positievere voorlichting! 
Wij verwachten dan ook een bevel tot aanhouding 
en voorgeleiding van deze plichtverzakers. Misschien 
ontsnappen ze de dans, maar ze weten het nu eens 
en voorgoed: als het onmogelijke zou gebeuren en 
Henk Gortzak of Paul de Groot worden de baas, 
dan mogen ze — het ligt verankerd in de uitspraak 
van de Raad van Beroep — geestelijk en politiek 
met de Moskouse vijandelijke totalitaire staatsmacht 
collaboreren. Mits ze maar niet te ver gaan: de 
opgedrongen CPN.-politieke-redacteur zal misschien 
net de grens zijn. En dan goed toezien dat diens 
artikelen op de binnenpagina komen. En vooral 
verklaren, dat de zorg voor het personeel ie zo 
uitermate ter harte gaat! 
Neen, we trekken de kwestie niet in het belachelijke. 
Het bovenstaande is de consequentie van de sententie 
van de Raad. En omdat slechts deze gevolgtrekking 
is te maken, vervult verontwaardiging en verbijste- 
ring ons en vragen we ons af; Hoe is het mogelijk 
dat in een tijd, waarin een satanische totalitaire 
macht aan de poorten van ons volksbestaan klopt, 
de deur voor elke geestelijke collaboratie wordt 
opengestoten, nota bene alleen op grond van het 
feit, dat bedrijf en personeel belangrijker geacht 
moeten worden dan de invloed van de pers op dé 
geest van het volk, welke uitsluitingsgrond de volks- 
vertegenwoordiging, het wegen van de pers hoger 
achtend, uitdrukkelijk heeft geëlimineerd? 
En nu spreken we maar niet over de bewering, dat 
de lezers: 

„anders gevaar zouden lopen een krant te 
ontvangen, die geheel en al aan de versprei- 
ding van verkeerde denkbeelden zou dienst- 
baar gemaakt worden." 

want druppelsgewijs toegediend, in onschuldig om- 
hulsel verborgen vergif is gevaarlijker dan zichtbaar 
vergif. Met andere woorden: een niet geheel en al 
verkeerde, door zgn. goede Nederlanders uitgegeven 
krant is gevaarlijker dan b.v. het Nationale Dagblad 
en Vova. 
De Raad van Beroep heeft dit niet ingezien, zoals 

hij wellicht ook niet heeft begrepen, dat zon 
vrijbrief voor het plegen van geestelijke-collaboratie- 
op-zekere-voorwaarden een klap in het gezicht is 
van het verzet, dat in de Nederlandse pers van toen 
met sluipmoord werd vergeleken en dat de voor- 
lichting die het gaf, met zijn bloed heeft betaald. 
Kunnen wij er het zwijgen toe doen? Mogen wlf 
zwijgen, zelfs al zijn wij het spreken zo langzamer- 
hand verleerd, nu het keer op keer terugkerend on- 
recht in zuivering en berechting ons telkenmale 
sprakeloos van verbazing en verontwaardiging maakt? 
Doch wat thans is geschied, is zo grievend, is zulk 
een kaakslag in het gezicht van het met bloed be- 
taald verzet, dat de woede de spon uitbarst, dat 

spreken plicht is, dure plicht. JAN. 



RECLASSERING 

Pas op voor een vijfde stand van de 

politieke delinquent in de samenleving. 

In aansluiting op ons hoofdartikel van vorige week. vangen wij in dit num- 
mer de publicatie aan van een serie artikelen, waarin gewezen wordt op de 
gevaren, die de vorming van een vijfde stand met zich mee zou kunnen 
brengen. 

JU' e algemeen voorzitter der GOIWN Dr. Ir. N. A. 
J. Voorhoeve, hield onlangs te 's-Hertogenbosch voor 
de leden der GOIWN uit Noord-Brabant, een rede, 
waarin hij onder meer zeide, dat de ex-illegaliteit een 
taak heeft bij de terugkeer der politieke delinquen- 
ten in de maatschappij. „Als Christen en als Neder- 
lander!" 
De reactie op deze woorden was zeer verschillend. 
Maar nu de politieke delinquenten, na uitboeting van 
de hun toebedachte straf, op initiatief van de over- 
  heid weer in de Nederlandse samenleving te- 
Irugkeren, moet de ex-illegaliteit het o.a. tot 

haar taak rekenen, mede te werken om die 
  terugkeer zo goed mogelijk te doen geschieden. 

Over die terugkeer — althans over zo spoedige 
terugkeer — zijn de meningen in de kringen der 
ex-illegaliteit ongetwijfeld zeer verdeeld, maar het is 
juist de legale gezindheid van de GOIWN en de 
LO-LKP, welke hen ertoe heeft aangezet, om het 
parool der overheid, nu deze eenmaal beslist heeft, 
te volgen en te helpen verwezenlijken. Zij doet 
dat allereerst uit christelijke naastenliefde en als uit- 
vloeisel van dit beginsel ziet zij ook als haar 
taak het voorkomen van die vorming van een 
blijvende kaste van paria's. 
Men zal vragen: Is dat nu wel een taak voor de 
voormalige illegaliteit? Het is toch de Stichting Toe- 
zicht Politieke Delinquenten, welke tot taak heeft 
en over de bevoegdheid en de middelen beschikt, 
om de politieke delinquenten te ondersteunen in hun 
poqingen, om er weer boven op te komen en hen 
in het goede spoor te brengen? 
Dat is juist en het is verre van ons de verdiensten 
van de Stichting te kleineren. Maar alle lof mag ons 
evenwel niet de ogen doen sluiten voor de werkelijk- 
heid en deze is, dat er problemen zijn bij de reclas- 
sering van politieke delinquenten, welke door de 
Stichting niet kunnen en niet worden opgelost. Uit 
de aard der zaak, kan de Stichting Toezicht Poli- 
tieke Delinquenten zich in de hulp aan de aan haar 
toevertrouwde mensen slechts beperken tot het aller- 

— een K.P.-er, die de mening was toegedaan, 
dat de veiligste schuilplaats het hol van de leeuw 
is, zekere betrekkingen met de doch tbr van een 
NSB-er aanknoopte; 
— hij eerst begunstiger van de Germaanse SS. en 
later lid van de Landwacht werd, dit alles op 
verzoek van zijn „Germaanse liefje", die een Ger- 
maanse held van hem wenste te maken; 
— hij, na een volledige SS-opleiding te hebben 
genoten, het tot Unterscharführer bracht, in wel- 
ke rang hij de andere landwachters moest drillen; 
— hij deze taak serieus opvatte en zijn recruten, 
als het zingen niet goed ging, de bomen om het 
executieterrein injoeg en hen op die verheven 
plaats liet brullen tot ze geen lucht meer hadden; 
— hij tenslotte tot Oberscharführer werd bevor- 
derd, in welke rang hij de illegaliteit belangrijke 
diensten heeft bewezen. 

* * * 
.— een LO-er in Friesland de bonkaarten port- 
vrij aan de pleegouders van zijn onderduikers ver- 
zond in dicnstenveloppen; „Departement van Fi- 
nanciën": 
— kij op een dag van iemand de mededeling ont- 
ving, dat hij nog nooit een bonkaart voor zijn 
onderduiker had gekregen; 
— onze LO-er eens met hem ging praten en hem 
vroeg, of hij dan nog nooit zo'n blauwe enve- 
loppe met „Omzetbelasting" had ontvangen: 
— het raadsel hiermede was opgelost, want de 
gastheer antwoordde, dat hij die dingen altijd on- 
geopend weglegde; „Ze weten je toch wel te vin- 
denl". / 

voornaamste; het verschaffen van een onderdak, van 
de onmisbare woninginrichting en van, zo mogelijk, 
ook nog bezigheid om de kost voor zichzelf en het 
gezin te kunnen verdienen. Ook dat is al een hele 
toer en wanneer de Stichting zich er dan ook al over 
mag verheugen, dat haar dit in menig geval gelukt 
is, dan weten we uit eigen ervaring, dat dit alles 
gewoonlijk slechts een primitieve oplossing betekent, 
ongeveer voldoende voor die klasse van politieke 
delinquenten, welke door haar plaats in de maat- 
schappij in geestelijk en materieel opzicht bescheiden 
verhoudingen gewoon geweest is. 
Anders staat het met politieke delinquenten, intel- 
lectuelen en half-intellectuëlen, die voorheen door 
ambt, beroep of bedrijf op een hogere sport van de 
maatschappelijke ladder stonden. Zij stellen andere 
problemen, waarbij wij minder denken aan ver- 
schaffing van onderdak en meubelen en andere mate- 
riële voorzieningen, dan wel aan hun geestelijke, 
sociale en sociaal-economische wederinschakeling in 
de samenleving. Die wij hier op het oog hebben zijn 
ambtenaren, dokters, advocaten, ondernemers, schrij- 
vers, journalisten, kunstenaars e.d. In het gunstigste 
geval zijn zij door de zuivering-zonder-berechting 
Voor een aantal jaren uit hun ambt, beroep of bedrijf 
uitgesloten. 
Meestal echter vielen zij tevens onder de berechting 
en wanneer zij dan ook al niet door een speciale 
bepaling bij de uitspraak van het recht om het 
oude ambt, beroep of bedrijf uit te oefenen, werden 
getroffen, dan is toch op hen minstens van toepas- 
sing de bepaling, dat zij gedurende tien jaren zijn 
uitgesloten van het vervullen van' openbare ambten 
in s welke vorm dan ook en van de uitoefening van 
de kiesrechten. Het zijn harde maatregelen, maar het 
zijn preventieve maatregelen, geboden door de nood- 
zaak van het betrachten der voorzichtigheid en het 
aanbrengen van correctie. 
Welke zijn evenwel de gevolgen? 
Deze mensen staan, wanneer zij uit de kampen in 
de vrije samenleving terugkeren, in het algemeen 
voor een ontmoedigende situatie. Er zijn politieke 
delinquenten, die weer direct „boven-Jan" zijn en 
doen of er geen vuiltje aan de lucht geweest is. Dit 
beluisterden we ook op de Zaterdagmiddagverga- 
dering, maar nemen we die uitzonderingen niet voor 
algemene regel. 
Zijn de ex-geïnterneerden en gestraften nog jong, 
dan zal het hun doorgaans wel gelukken, een plaatsje 
in het vrije bedrijfsleven te veroveren. Zij zijn nog 
niet zo vastgegroeid in het eenmaal gekozen levens- 
beroep, dan dat zij nog wel een andere richting- in 
kunnen slaan. Zij zijn dan ook nog zo gelukkig jong, 
dat werkgevers hen om hun leeftijd nog hebben 
willen. Maar in het algemeen zijn de politieke delin- 
quenten, die wij hier op het oog hebben, van reeds 
meer gevorderde leeftijd. Was hij eenmaal advocaat, 
dokter, ambtenaar, dan is zijn gehele ontwikkelings- 
gang zodanig, dat hij zich bijna niet meer op wat 
anders omstelleit kan. Zou hij dan met ijver en 
goede wil ook pogen, dan is de kans daarvoor 
uiterst gering. Het aanbod op de arbeidsmarkt is 
alweer zodanig, dat de patroons in hun advertenties 
slechts personeel beneden een bepaalde leeftijd kun- 
nen eisen. Daarbij komt, dat deze mensen gewoon- 
lijk een geheel gezin tot hun last hebben en zo maar 
niet met een aanvangssalarisje kunnen worden af- 
gescheept, wat de animo om hen in dienst te nemen 
,ook al niet bevordert. Onze ervaring is dan ook, 
dat vele van deze politieke delinquenten het uiterst 
beroerd hebben en zich en hun gezinnen met moeite 
door het leven slepen. 
Nu kan men ons wel zeggen: dat is hun eigen 
schuld, denk aan de offers die in de bezettingstijd 
gebracht zijn door onze mannen en vrouwen, en aan 
de verweesde gezinnen van onze verzetsmensen, 
wier positie evenmin rooskleurig is. Zeker we ver- 
liezen dat alles niet uit het oog, maar h#t gaat 
hier om één der grondbeginselen van een geordende 
christelijke samenleving. Bovendien schuilt hier een 
groot gevaar. Er dreigt een permanente kaste van 
pa'ria's te ontstaan. Hier wordt in ons land ingevoerd: 
een vijfde stand met al de gevaren van dien. 
Om dit onze vrienden duidelijk te maken, moeten 
we- ons even op een breder terrein van beschouwing 
begeven en ons bezig houden met symptonen op dit 
gebied uit het verleden en hef heden, hetwelk wij 
in een volgend artikel zullen doen. 

C. H. 

WIR 

GETALLENGEGOOCHEL. 
Gelukkig is nu toch ook het duistere probleem van „de 
60% partijleden der C.P.N. in het verzet gevallen" op- 
gelost. 
Wagenaar maakte die opmerking en we poogden hem na 
te rekenen, maar het gelukte ons niet. Nu deelt Branden- 
burg in de Eerste Kamer mee, dat het er 6000 waren. 
Wij schatten eerst 18000, maar willen ons graag voe- 
gen en aannemen, dat 60% der partijleden 6000 man 
was. Welnu, die zijn dus omgekomen in het verzet. Het 
is verschrikkelijk om een dodenaantal in discussie te 
brengen, maar 't is nog erger als men er leugenachtige, 
propaganda mee bedrijft en dat roept om reactie, 
We némen aan, dat er 6000 communisten gedurende de 
bezettingstijd omgekomen zijn, maar 't is een leugen, 
dat deze in het verzet omgekomen zijn. Als het er 600 
zijn van de 3000 tot 4000, die de Stichting 1940- 45 
verzorgt, dan is 't veel. En de rest? Zoals gezegd, ve- 
len werden na het afbreken der collaboratie van Rus- 
land met Duitsland in Juni 1941 gearresteerd. Zij had- 
den niets met het verzet te maken, uitgezonderd een 
enkele. En overigens zullen er een niet gering aantal 
omgekomen zijn, die niet onderdoken, maar zich door 
de „Arbeitseinsatz" lieten vangen. 
Nog eens, de communisten hebben zich verzet en daar 
zij een goede revolutionnaire training hadden, namen 
zij zelfs hier en daar het initiatief. Maar hun getal was 
een kleine fractie van het gehele verzet en hun motief 
was ..... de voorbereiding der communistische re- 
volutie en niet de vrijheid en zelfstandigheid van ons 
land. 
COMMUNISTISCHE DEMOCRATIE. 
In de Amsterdamse Gemeenteraad is een felle strijd ge- 
voerd over het al of niet aanblijven van de twee com- 
munistische wethouders. Op een der eerste dagen van 
het debat kwam een motie binnen van 700 arbeiders 
der Wester Suikerraffinaderij te Amsterdam, waarin 
deze protesteerden tegen het reactionnaire voornemen 
van de gemeenteraad, die de communistische wethou- 
ders- door een motie van wantrouwen tot aftreden wi'de 
dwingen. Volgen daarna nog enkele tirades over de 
eenheid der werkende klasse en over de Februari-staking. 
Diezelfde avond deelde een gemeenteraadslid de Raad 
mede, dat hij om 7 uur was opgebeld door een arbei- 
der van de fabriek, die hem meedeelde, dat op de fa- 
briek van het zenden van bovenstaand telegram niets 
bekend was en dat men op dat tijdstip nog koortsach- 
tig bezig was handtekeningen onder het telegram te 
krijgen. 
De communisten reageerden daarop met de opmerking, 
dat er op genoemde fabriek in ploegen gewerkt werd. 
Dat zou dus kunnen verklaren, dat een vorige ploeg 
reeds getekend had en dat men met de volgende nog 
bezig was. 
Helaas helpt ook deze uitvinding de communisten niet. 
De fabriek telt n.1. omstreeks 900 arbeiders en als er 
daarvan reeds 700 getekend hadden bij de eerste ploeg, 
vraagt men zich af, hoe groot de andere ploegen dan 
wel moeten zijn. Overigens is het ondenkbaar, dat de 
arbeiders van een volgende ploeg niets van de verzen- 
ding van het telegram zouden weten. 
Deze communistische truc kraakt inderdaad aan alle 
kanten. Voorlichting noemen ze dat en democratische be- 
invloeding. * * ♦ 
DIKKE MIST BIJ V.N. 
Op een artikel in onze rubriek „De Jonge Stem" van 
de hand van Jan Patriot, reageert V. N. in zijn rubriek 
„In het Vizier". 
Het artikel was een beroep op de ouderen om de 
jeugd niet los te laten en zich niet af te maken van 
haar problemen, alsof 't een puberteitsverschijnsel was 
en uit onevenwichtigheid geboren. 
't Gevaar, meende de schrijver, is anders groot, dat die 
zelfde jeugd in handen valt van ontbindende machten, 
die een betreurenswaardige progressiviteit aan de dag 
leggen. 
V. N. acht dit een ontwaarding van het begrip „pro- 
gressief", waardoor z.g. jeugdleiders bij de jonge men- 
sen in het gevlei wensen te komen. 
Voorwaar, een onwelwillende reactie van V. N. Zoals 
de waard is, vertrouwt hij zijn gasten, zullen we maai 
zeggen. 
Is ieder, die op zijn wijze op de problemen van de jeugd 
wijst, en de ouderen waarschuwt, erop uit in het gevlei 
bij de jeugd te komen? Welk een onsympathiek com- 
mentaar. , 
En gebral? Is het dan niet zo, dat in deze verscheurde 
wereld de ouderen de weg niet meer weten en de 
jongeren een weg gewezen willen zien, dat zij, indien 
geen leiding gegeven kan worden, zich veelal willig t 
zullen laten vangen door verabsoluterende ideologieën 
zoals voorheen het nationaal-socialisme en thans het 
communisme? 
En eist met name het laatste niet de eretitel op van de 
ware progressiviteit? Het probleem werd juist gesteld 
en het ware te wensen geweest, als V. N. daarop was 
ingegaan. 
„Progressief" noemen velen zich. Wat is dat? Is dat 
V. N., is dat het communisme, betreft dat de ouderen, 
de jongeren? Och kom, V. N. weet ook wel, dat pro- 
gressiviteit niet in de lucht hangt. Dieper dan de kwes- 
tie progressief-conservatief ligt Be vraag of men voor • 
Christus gekozen heeft of niet. En zo ja, dan is men 
op weg in de ware en goede «zin, zowel progressief als 
conservatief te zijn. 



ENKELE PROBLEMEN 

De. ogen zijn oppn. 

De nationale en vooral de. internationale span- 
ning rondom het communisme groeit zodanig, 

dat zij bijna niet meer te verdragen is. Men kan 
geen jaren in zo'n toestand leven en werken. 
Na verloop van tijd verlamt ze iedere activiteit. 
„Laat er dan maar oorlog komen", zeggen velen 
reeds thans. Een gevaarlijke capitulatie voor deze 
dreiging. 
Neen, wij moeten onze problemen leren kennen 
en strijden om ermee klaar te komen. Wij moe- 
ten de geest van het communisme leren ken-» 
nen en daar een positieve geestesgesteldheid 
tegenover stellen. 
De wereld is er niet mee gebaat als men de kan- 
sen op vrede opgeeft, voordat zij beproefd zijn, 
als men uit wankelmoedigheid en defaitisme het 
zwaard grijpt, terwijl het woord nog mogelijk- 
heden heeft. 
Want al heeft het dat niet tegenover de leidende 
communisten, het heeft zeker nog een kans 
tegenover de geleiden, tegenover de lijdenden in 
de' kerkhof staten en tegenover de misleiden, die 
het communisme langzaam maar zeker tot zich 
trekt. 

Houdt de ogen open. 

In Tsjecho-Slowakije zijn studenten gearresteerd, 
omdat zij het oneens waren met de omwentel 

ling. Op beide punten niets nieuws. De Tsjechen 
zijn lieden, die de vrijheid liefhebben, d.w.z. zij 
willen hun eigen overtuiging hebben en verkon- 
digen. De kleine groep russophile communisten, 
die door list en geweld het heft in handen kreeg, 
heeft daarentegen de slavernij lief en zo zal ieder, 
die met de communisten van mening verschilt 
de mond gesnoerd worden. Langzaam- maar 
zeker wordt de sluier des doods over deze vrije 
republiek getrokken. Daaronder mogen slechts 
gramofoonplaten aangezet worden, die in het 
Kremlin geproduceerd zijn. Ieder ander geluid 
wordt langzaam maar zeker gesmoord. De 
mechanische wereld, de marionetten wereld ver- 
nietigt alle vrije leven. De touwtjes, waaraan 
Moskou trekt, geven de enig geoorloofde bewe- 
ging der marionetten. 
In Hongarije is het verstarringsproces al veel lan- 
ger aan de gang. 't Gaat daar geruislozer, maar 
ook langzamer. Vijftig socialistische parlements- 
leden zijn afgezet, omdat ze tegen de fusie met de 
communisten waren. Natuurlijk, maar hoe be- 
lachelijk wordt dan het geschreeuw dér commu- 
nisten hier, die al onze vrijheden en rechten ge- 
nieten en waarmee men alleen i^et langer in de 
bestuurscolleges wil zitten. 

Maar de oogkleppen af. 

Ons volk is dus gealarmeerd en het ontwerpt 
vele plannen om het gevaar in ons land te be- 

zweren. Maar zoals het steeds gaat bij dergelijke 
dingen, men ziet nu opeens nietó anders meer, 
men heeft oogkleppen opgedaan om al onze 
overige narigheid niet meer te zien. 
Bestaat Indië rtog, burger van Nederland? Heeft 
Uw medeburger al een woning? Zit er opeens 
geld in onze schatkist en een balans in onze be- 
groting ? 
De oogkleppen af, er is niets gewonnen voor da 
zaak van Nederland met een anti-communistische 
rel. Dat is kiekeboe-spelen met onze noodtoe- 
stand. Waartoe dient dat? 
Willen we onze interne verantwoordelijkheid niet 
meer zien, of willen we de dreigende gevaren, 
die. ons langzaam maar zeker overmeesteren, voor 
onszelf of voor onze medeburgers camoufleren en 
onze tekortkomingen afreageren op het commu- 
nisme? Zo mag het nooit. Het heeft ons in de 
bezettingstijd niet aan moed ontbroken om de 
waarheid onder ogen te zien. Als vrije burgers 
van Nederland zal ons althans de moed der waar- 
heid niet mogen ontvallen. 
WONINGEN zijn sinds de bevrijding in zodanig 
tempo aangebouwd, dat we de bevolkingstoename 
niet eens kunnen opvangen. Sinds 1945 zijn we 
dus alleen nog maar achteruit geboerd. In Den 

Onihutiinq, monument te iPmitde. 

Te Smilde (Dr.) zal op Dinsdag 13 April a.s., 
des middags te 3 uur, ter ere van dé dertien ge- 
vallenen in deze gemeente, de onthulling van een 
prachtig monument plaats vinden. 
Het ligt in ons voornemen t.g.v. deze onthulling, 
naast een verslag van de plechtigheid in ons 
blad een uitvoering In Mcmoriam te wijden aan 
de aldaar gesneuvelde verzetsvrienden. 

Haag b.v. wacht ongeveer 19% op een eigen wo- 
ning. Men behoeft niet veel fantasie te hebben 
om de materiële nood en de morele gevaren te 
peilen, die in de samenwonende gezinnen ont- 
staan. Hoe is in die toestand ooit een goede ont- 
plooiing van het gezinsleven te verwachten? 
En wanneer zal nu eindelijk dit benauwende pro-i 
bleem eens werkelijk aangepakt worden? 

Het probleem „INDIë" geniet de slaap des 
schijngerusten. Daarmee zijn we er intussen 

niet van af. Dat zullen we nog wel merken. 
Er is gelukkig één feit in deze Indische aangele- 
genheid, waar we als volk trots op kunnen zijn. 
De soldaten van ons volk gedragen zich op 'n wijze 
die bg allen, die er iets mee te maken hebben, 
respect afdwingt. Zij hebben een buitengewone 
zelfbeheersing aan de, dag moeten leggen, want 
zij zagen en zien nog voor hun ogen een, ontwik- 
keling zich voltrekken, waardoor de banden tus- 
sen Nederland en Indië verscheurd worden ea 
waardoor de bevolking in handen raakt van on- 
verantwoordelijke lieden en een prooi wordt van 
terreur en geweld. En waar deze soldaten met 
weinig moeite de orde zouden hebben kunnen 
herstellen, moet men respect hebben voor de zelf- 
controle, die hen daarvan weerhield en weer- 
houdt, zolang 't bevel niet gegeven is. 
Nog schoner is het, te vernemen, dat deze solda- 
ten, waar ze de bevolking bevrijd hadden, door de 
daad toonden, dat ze boven alles mens waren. 
Barmhartigheid in het bevrijden, barmhartigheid 
tegenover de bevrijden, dat heeft onze soldaten 
gesierd en het zal de trots zijn van het Neder- 
land, dat na ons komen zal. 
Althans de eer, dat dit ons leger is, zal men ons 
niet kunnen ontroven. 
Voor 't overige is er niet veel om trots op te zijn. 
Het heeft ons als volk aan moed en Inzicht, aan 
belangstelling en roepingsbesef ontbroken om dit 
probleem werkelijk op te lossen. Men schat, dat 
er nog twintigduizend onderdanen van het 
Koninkrijk (als ze tenminste nog in leven zijn), 
wederrechtelijk in handen van de republiek zijn. 
Zijn hunkeren naar de bevrijding, waar ze sinds 
1945 recht op hebben, die wij sinds 1945 hadden 
moeten bevechten. Hoort U er nog wel eens over 
praten? Ik weet niet, hoe deze mensen over ons 
zullen denken, maar ik kan ze op dit punt bij 
voorbaat veel vergeven, want ik zou geen excuus 
kunnen aanvoeren. 
Of is dit er misschien één, dat, dank zij hun ge- 
vangenschap, de zaken in Indië goed gaan ? Wie 
gelooft dat nog in Nederland? 't Gaat immers 
alleen maar goed voor de republiek. De slimme 
vogels, die daar aan de touwtjes trekken (tegen- 
woordig o.a. de communist Hatta), hebben goed 
profijt getrokken van onze aarzeling met betrek- 
king tot hun revolutie. 
Hun parool is thans: tijd gewonnen, alles gewon- . 
nen. 
Wie een zieke plek laat doorzieken, laat het hele 
leven door de ziekte overwoekeren. Dat voltrekt 
zich dan ook thans. Langzaam maar zeker wordt 
de bestuurssituatie van Nederland in Indië on- 
dermijnd en is men op weg te vervreemden van 
de deelstaten, waarop men zijn hoop bouwde. De 
liquidatie van onze positie en zodoende van een 
bestuur, dat Indië er bovenop had kunnen hel- 
pen, is, daar de republiek en haar trawanten „ 
niet over de capaciteiten en mannen voor het be- 
stuur beschikken, de wrange vrucht voor da 
dessaman Van onze semi-humaniteit, ten aan- 
zien van de republiek. — . 

Over onze MONETAIRE POSITIE behoeft niet 
zo veel gezegd te worden. Wij hangen boven 

de afgrond en Marshall moet ons op de begane 
grond terugbrengen. 
Dat zal ons zeker verlichting geven, maar 't zal 
ons- op de gevolgde weg op de duur toch niet 
baten. Het is geleend geld. Bovendien bedenke 
men, dat het plan ons dit jaar niet veel meer zal 
geven, dan we verleden jaar reeds leenden. 
Wat ons te doen staat, is „zuiniger leven" en dat 
geldt zowel de overheid alé het volk. Het heeft 
geen zin ervoor te pleiten, dat we het nog beter 
moeten heb'ben, als er alleen maar een kans voor 
ons bestaat, indien we met minder genoegen 
nemen. We leven ver boven onze stand, we ken- 
nen een weelde (heel wat minder dan voor de 
oorlog), die ver boven onze draagkracht uitgaat. 
Kunnen we met minder toe? Wie twijfelt er 
aan? De fijne kam moet erdoor bij overheid en 
volk. 

De eerste voorwaarde voor bestaan en ontwik- 
keling van ons volk is, dat we onze problemen 
gaan zien. De tweede is, dat we ze aanpakken, 
't Communisme aanpakken is prachtig, maar 
geen oogkleppen op. We hebben nog ernstiger 
problemen. 

H. v. R. 

■■ 

JA zuwtf. 

de weietd 

tand 

TE KOOPl ten zo goed als nieuwe leiderwagen. 
• (Adv. De Graafschapper.) 

Daar begint de ellende al weer. Nauwelijks zijn 
we onze „leider" kwijt of er wordt alweer een 
wagen aangeboden voor een nieuwe leider. 
En onze dagbladen doen er weer lustig aan mee 
om toekomstige leiders aan een wagen te helpen. 

* 

De sportver. ,,Glimmen hield. Raar jaarlijkse uitvoering 
in café Bolhuis o.l.v. de heer H. Hoven. De uitvoering 
stond op hoog peil. De leider ontving bij monde van mej. 
v. Rijn een vulpen. Na afloop volgde een gezellig bal. 

(Nwsbl. v. h. Nrd.) 

Wij zouden ook wel leider willen zijn van een 
sportvereniging. En liefst in Glimmen. Om bij 
monde van mejuffrouw van Rijn iets te mogen 
ontvangen, 't Behoeft niet eens een vulpen te 
zijn. Wat zouden we glimmen! 

TE KOOPt een damesrijwiel met nieuwe banden, torpedo- 
rem, electrischc kamerlamp, 4 inmaakpotten. 

(Adv. De Graafschapper.) 

Wij erheen, dat snapt U. Dat 't een dames- 
fiets is met nieuwe banden en torpedorem in- 
teresseert ons minder. Maar ge moet eens komen 
kijken wat een gerief die electrische kamerlamp 
en die inmaakpotten geven, 't Is een idylle ons ' 
te zien rijden onder het zachte schijnsel van 
onze kamerlamp, kluivend op de spercieboontjes 
uit de inmaakpotten. 

♦ 
Kosthuis gezocht door koopman met pensioen, bij voor- 
baat weduwe. Brieven no. D. 

(Adv?Vrije Volk). 

Ik begreep er eerst niets van. Mijn vrouw en ik 
hebben het er nog nooit over gehad, om een kost- 
ganger te nemen. Ze zegt altijd, dat ze aan één 
kostganger al meer dan genoeg heeft. Ma ér nu 
ze die advertentie van een koopman met pensioen 
gelezen heeft, wilde ze beslist erop schrijven. 
Toen heb ik de advertentie nog eens aandachtig 
gelezen. En ik begreep en ben nu diep geschokt. 
De zaak is al in handen van de politie. Kostgan- 
gers, die de vrouw des huizes bij voorbaat we- 

, duwe maken, moeten, in het belang van de kost- 
bazen, zo spoedig mogelijk achter slot en grendel. 

R.K. jongedame, 21 Jaar, van goede huize, bezit Mulo- en 
type-diploma, zag zicb gaarne opgeleid als dokteres of 
tandartsassistente. Ook genegen lichte huishoudelijke werk- 
zaamheden te verrichten of te helpen bi) de verzorging der 
kinderen. 

(Adv. blad). 
Wij houden van advertenties als van deze jonge 
dame. Zij wil iets beréiken in het leven (liefst 
dokteres) maar is,bereid om met kinderverzorging 
te beginnen. Haar voorbeeld heeft ons geinspireerd 
tot de volgende annonce, die helaas door „De 
Zwerver" geweigerd werd. Maar in deze rubriek 
kan ik 't lekker toch laten drukken zonder dat de 
administratie haar vingers er tussen krijgt. 

Jongeman, 38 jaar, in bezit loffelijk ontslag 
lagere school zag zich gaarne opgeleid tot 
Minister of kranten-magnaat. Ook genegen 
als Kamerbewaarder of krantenjongen te be- 
ginnen. Kan stembanden behoorlijk uitzetten. 
Brieven onder motto? „Hogerop" aan de Re- 
dactie van deze rubriek. 

Ms deze rubriek volgende week niet meer ver- 
schijnt, dan' weet u, dat ik geslaagd ben. 

Steeds 10.000 titels in voorraad. Antiquariaat Onder di 
Galerij, Bru- itraat 23, Groningen. 

(Adv. Het Vrije Volk). 
Er stond een lange rij onder de galerij,-tóen wij 
er kwamen om een titel machtig te worden. Maar 
fa, hoe gaat dat? Toen wij aan de beurt waren, 
oleken de beste al uitverkocht te zijn. De baron- 
nen, jonkheren, douairières, professoren e.d. waren 
;r al uit. Er waren alleen nog wat lorrige Dr s 
en Mr's-titels voorradig. Maar daar waren we heel 
niet om verlegen. Die kun je tenslotte ook krijgen 
door een paar jaar college te lopen. Zeg nou zelf. 



RAUTER hat keine schuld daran.... 

r Als de voorjaarszon zo nu en dan door de wolken breekt, trekt zij lange, lichte plekken door de vroegere balzaal van het paleis aan de Kneuterdijk. De hoge 
ramen tekenen grote rechthoeken van licht boven de honderden ernstige gezichten, aandachtig opgeheven tot die ene stem. Het licht speelt over de mannen 
achter de groene tafel en doet het wit van de beffen hel afsteken tegen het zwart van de toga's. In het chroom van de microfoons schittert het en het silhouet 
van een groot filmapparaat staat zwart en grotesk tegen de lichte ramen. Er is in die zaal niets dan soms even een onderdrukt gekuch en een licht geschuifel 
van voeten. En die stem  
Tussen twee mannen in donkere uniformen zit een stille, rechte figuur in een groen jasje. Buiten zingt een straffe wind om de hoeken en over de binnenplaatsjes. 
Binnen is het monotone geluid van de stem. Die stille figuur in dat groene jasje Die stem..... 
Hans Albin Eauter, der hófiere 56- und Pólizeiführer, staat voor zijn rechters. 

Wir wussteu nicht was Mauthausen Ist". 
Stuk voor stuk gaat de president van het 
Bijzonder Gerechtshof, Mr. van Meeuwen, 

de punten van de tenlastelegging na. 
De Joden; tienduizend, twintigduizend, honderd- 
duizend, meer nog werden op transport gesteld 
naar de Duitse kampen. Slechts een paar duizend 
keerden terug, maar Rau- 
ter heeft geen schuld.... 
„Wir wussten nicht, dass 
die Juden getötet wur- 
den". 
„Schweinhund", roept een stem van de publieke 
tribune. 
Rauter zegt, dat hij de Joden naar een machine- 
fabriek te Sachsenhausen zond. Arbeitseinsatz.... 
Maar de inspecteur van de P.R.A., die het onder- 
zoek in deze zaak leidde, is er van overtuigd, dat 
zij werden weggevoerd om vernietigd te worden. 
„Waarop grondt U deze overtuiging?" 
„Op het feit, dat ook kinderen beneden de vijf 
jaar, grijsaards en zelfs krankzinnigen werden 
Weggevoerd. Duitsland wilde toch geen krankzin- 
nigen tewerk stellen?" 
„Das ist eine Vermutung", Rauter reageert 
scherp en onmiddellijk. 

|n deze zelfde zaal, waar hg nu terecht staat, 
* hield Rauter in 1943 een rede: Feldmeyer keer- 
de van het Oostfront terug  
Toen zei hij, sprekend över de Joden, waarvan hij 
Nederland zou bevrijden: „Ich will geme mit mei- 
ner Seele im Himmel büssen für das, was ich hier 
gegen die Juden verbrochen habe". 
Die rede is stenografisch opgenomen en twee ge- 
tuigen bevestigen de juistheid van het verslag. 
Eén van hen is een SS-er en voormalig redac- 
teur van „Storm", het weekblad van de Ger- 
maanse SS in Nederland. Hij deserteerde echter 
en rehabiliteerde zich door illegaal werk. Fel 
keert Rautër zich tegen hem. 
,Herr Prasident, deze man heeft eenmaal een 
vrijwillig afgelegde eed op de Führer, ja op God, 
Verbroken. Aan zijn op de nu afgelegde eed ge- 
geven verklaringen kunt U geen waarde hech- 
ten!" 
Rauter verdedigt zich: Onder de huidige omstan- 
digheden, nu zij meer dingen weten en over uit- 
gebreide inlichtingen beschikken, kunnen de men- 
sen niet meer oordelen over het Jodenprobleem, 
zoals het zich van 1940 tot 1944 projecteerde. 
Rauter verdedigt zich: Slechts drie k vierhonderd 

.Joden heeft hij bij de Februari-staking van 1943 
laten oppakken. Met de andere heeft hij geen be- 
moeienis gehad. Hij heeft slechts de bevelen 
Uitgevoerd. En Vught stelde hij in, om het de ge- 
vangenen dragelijk te maken  
„Glauben Sie mir, Herr Prasident, wir wussten 
nicht, dass die Juden getötet wurden". 
Rauter hat keine Schuld daran  
„Die Arbeitseinsatz-polizei war Pührerbefehl". 
De president leest voor; brieven van Rauter aan 
Himmler over de toestand in de drie Noordelijke 
provincies, over de invoering van een tweede 
distributiestamkaart, over de verzwaarde bewa- 
king van distributie-kantoren en bevolkings- 
registers. 
In de zakelgke bewoordingen van de rapporten, 
In de rustige, ondervragende stem van Mr. van 
Meeuwen, in de harde soldatenstem van Rauter, 
herleven voor ons die jaren, toen een volk zijn 
jonge verdreven zonen moest herbergen en de 
omzwervende niet mocht melden.' Toen een ge- 
hele generatie jonge mannen bij treinenvol naar 
een vreemd land werd gezonden om te arbeiden 

—Guerilla in Nederland- 

aan hun eigen ondergang en toen zij, die weiger- 
den en onderdoken, werden opgejaagd door de 
Arbeitseinsatzpolizei. Het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie leverde cijfers: 34.000 ar- 
beiders keerden niet terug uit Duitsland. 
Rauter verklaart; 260.000 mannen, die „vrijwil- 
lig" in Duitsland gingen werken, leverden hun 

„Ik erken de krenking, die uw natie is 

stamkaart niet in. DéArora was de invoering van 
een T.D. (Tweede Distributie Stamkaart) nodig. 
Het ging om de voedselvoorziening van het 
Nederlandse volk, niet om terreuracties tegen de 
ondergedokenen. Integendeel, daar had Rauter 
zich wel voor gewacht. Hfl was er zich terdege 
van bewust: „Ich baue mich eine Widerstands- 
organisation". En de „Arbeitseinsatzpolizei war 
Führerbefehl". Rauter had zelfs niets te maken 
met deze politie. 
Dat is de president niet geheel duidelijk. Rauter 
licht toe, dat die politie wél disciplinair, maar 
niet wat betreft de aard van hun opdrachten on- 
der hem ressorteerde. Nög is dit verschil tussen 
„disziplinarisch" en „fachlich" de president niet 
geheel duidelijk. Het zegt tenminste niet voldoen- 
de om alle schuld van Rauter af te wentelen. De 
stramme, soldateske figuur in de beklaagdenbank 
buigt zich licht voorover als hij in snel en bijtend 
Duits zijn standpunt toelicht. De Invoering van 
de T.D. was geen terreurmaatregel, de Arbeits- 
einsatzpolizei kreeg haar opdrachten niet van 
hem, de. tewerkstelling in Duitsland was geen 
slavenarbeid en dat 64.000 arbeiders (hij vergist 
zich!) niet zouden zijn teruggekeerd „ist völlig 
ausgeschlossen 1!' 
Rauter had keine Schuld daran  
„Ich habe das nicht persönlich angeordnet". 
„Das" is de systematische roof van meubilair en 
huisraad. De president leest de verklaringen voor 
van hen, die het slachtoffer wer- 
den van deze r maatregel. Roof, 
noemt de president het, roof, on- 
danks de verzekering van Rauter, 
dat Göring, woedend geworden 
door de Engelse bombardementen 
op het Ruhrgebied, veel meer had 
geëist en hg, Rauter, het nog had 
kunnen beperken tot een repré- 
saille-maatregel. Maar hoe Rauter 
de feiten ook tracht te verdraaien, 
de president blijft'vragen: Is dat 
dan geen roof? 
Rauter repliceert: „Ich bin nicht 
ver antwortlich". 
Rauter had keine Schuld daran.... 

we die belachelijke term: „Plutokraténsöhne", 
tegen wie de woede van de Duitsers zich keerde, 
toen een V-man van de S.D. er achter kwam, dat 
de daders van de aanslag op Seyffardt in studen- 
tenkringen gezocht moesten worden. Zelfs Himm- 
ler had zich ermee bemoeid. Rauter vertelt deze 
episode op een wijze, die haar bijna een drama- 

tische kracht geeft. 
i Nauwkeurig noemt hj 

aangedaan 
de en van hem, Rauter, 

in grote opwinding eiste, dat hfl voor de moord 
op Seyffardt, die voor de Duitsers een belangrijk 
paradepaard was, wraak zou nemen op gijzelaars, 
iets waarin Rauter — tegen zijn zin, zoals hij 
nu zegt -— had toegestemd. In een vergadering 
ten-huize van Seyss Inquart werden de tegen- 
maatregelen besproken. Van Geelkerken was 
volgens zijn eigen verklaring een tegenstander 
van het fusilleren van gijzelaars geweest en ook 
Rauter zou deze maatregel niet hebben voorge- 
staan. De president merkt - op, dat tegenover 
Himmler dus eomedie gespeeld is. 
„Das haben wir hundertmal gemacht." 
Tenslotte zijn de bekende maatregelen tegen de 
studenten genomen. 
„Der Führer" ging hiermede accoord. 
„Aber, Herr Prasident, die Schuld liegt nicht 
bei mir." 
Rauter hat keine Schuld daran  

Twee lange dagen gaat het zo door. Soms 
verslapt even de aandacht van het publiek, 

de houten stoelen zijn hard en na drie uren van 
stilzitten en ingespannen luisteren — ondanks de 
luidsprekerinstallatie is lang niet alles even goed 
verstaanbaar — dwalen de gedachten wel eens 
af. Soms leest de president lange rapporten voor, 
die alle handelen over hetzelfde onderwerp. Dan 
kan het zijn, dat de blik door de zaal gaat zwer- 
ven en de geest loom wordt. Zelfs het voeten- 

De vervolgverhalen op de binnenpagina van 
„De Zwcryer" vormen een zeer belangrijk 
wekelijks onderdeel van ons -blad. 
I.v.m. het op deze pagina's gepubliceerde uit- 
voerige verslag van Rauter's berechting, heb- 
ben wij gemeend voor dit keer echter de tra- 
ditie te mogen onderbreken. 
Het slot van: Guerilla in Nederland, wordt 
hierdoor voor éénmaal verschoven. Wij hopen 
de publicatie daarvan in het komende nummer 
te vervolgen. 

REDACTIE. 

Zo nu en dan ontlaadt de span- 
ning in de zaal zich in een 

honend gelach. De radio's komen 
ter sprake. Met de eis tot inleve- 
ring stond Rauter volkomen in 
zijn recht: het is geoorloofd alle 
apparaten, waarmede, berichten 
overgebracht kunnen worden, in 
beslag te nemen. „Maar", zegt de 
president, „U had ze moeten be- 
waren en later teruggeven, nu is 
het roof!" Rauter geeft toe: hij 
heeft ze in beslaggenomen, maar 
dat is nog geen vergrijp tegen het 
internationale recht. Hij voelde 
zich „moreel verplicht" het Neder- 
landse volk te beschermen tegen 
de hitsende regering in Londen. 
„En — alsof dit een voor hem verzachtende om- 
standigheid is — de Nederlanders luisterden töch 
wel naar Radio-Oranje!" 
De tribune grinnikt. 
Teruggeven kon Rautér niet, omdat Goebbels er 
mee vandoor ging en ze naar Duitsland sleepte. 
„Nein, Herr Prasident, keine Verantwortung!" 
Rauter Kat keine Schuld daran  
Op de publieke tribüne gonst een onderdrukt 
gemompel, schuifelen voeten en worden halzen 
gerekt, als de president Van Geelkerken voor het 
getuigenhekje roept. Het gaat om de studenten- 
razzia's en de moord op generaal Seyffardt. Weer 
— en nu waarschijnlijk voor het laatst — horen 
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geschuifel is opgehouden en niemand kucht meer. 
De stem, die de rapporten voorleest deint weg 
tot een ver gemurmel. Soms rammelt de wind 
met het rolgordijn voor een opgeschoven raam. 
En dan plotseling is daar weer de harde, agres- 
sieve stem van Rauter. Hij verdedigt zich wan- 
hopig, maar soms lijkt het, of het hem te zwaar 
wordt. Punt voor punt wordt de tenlastelegging 
uiteengerafeld. De représailles tegen familieleden 
van ondergedoken politiemannen, de collectieve 
geldboeten en représailles tegen gemeenten, het 
gevangenzetten van onschuldige burgers, de Sil- 
bertanne-moorden. Als hij de oude Duitse toon 
terugvindt, uit hij zelfs van zijn kant beschul* 
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Hel misvormde gezicht Van Rauler, zoals wij dat tijdens 
het proces hebben gezien, brengt onz weer de aanslag, die 
op hem in Maart 1945 werd gepleegd, In herinnering- 
De volkomen doorzeefde auto van Rauter, waarin zijn 
chauffeur en zijn adjudant dood werden aangetroffen, terwijl 

. hijzelf zwaar gewond was. Men heeft plm. 75 kogelgalen 
In de wagen geleld. 

digingen en raast, dat Gerbrandy eigenlijk naast 
hem hoort te staan als schender van het inter- 
nationale recht. De president roept hem tot de 
orde en herinnert hem er aan, dat hij beklaagde 
Is, geen aanklager  Een andermaal roept hy 
uit — is dit werkelijk de kreet van eeil mens, 
die niet meer dragen kan, of is het het pathetisch 
gebaar van een volleerd toneelspeler —: • „Herr 
Prasident, hiervan kunt U mfl niet beschuldigen. 
Ich habe Schuld getragen, wie ich es bel Gott 
nicht mehr tragen kann". 
Aan het eind van deze twee dagen maken zich 
uit de herinneringen aan urenlange ondervragin- 
gen, droge en zakelijke rapporten, scherpe debat- 
ten en- rustige betogen, de twee zijden van deze 
zaak los: Aan de ene kant de korte, maar scherp 
geformuleerde tenlastelegging, waarin het leed 
van een geheel volk besloten ligt; aan de andere 
zijde de verdachte, volgens eigen woorden niet 
vechtend voor zijn leven, maar voor zijn eer. 
Zich bedienend van termen als: Wlr wussten 
nicht, Führerbefehl, keine Verantwortung, leider 
nicht zu verhindem, en zich telkens weer beroe- 
pend op hét internationale recht. 

De derde dag. 
Hier nadert het proces zgn hoogtepunt. Mis- 

schien heeft het voor de op sensatie belusten 
aan belangrijkheid ingeboet. Rauter zal nu niet 
meer opspringen en zijn felle verwijten aan het 
Hof richten. Er zullen geen gelegenheden meer 
zijn, waarop de president met een hamerslag 
aan het gelach of de blijken van afkeuring op de 
tribune een einde moet maken. Maar een ieder, 
die zich er steeds van bewust is geweest, wat 
hier deze' dagen geschiedde, voelt wat op de 
derde en laatste dag gaat gebeuren. 
De procureur-fiscaal, Mr. Zaaijer, zal het requi- 
sitoir uitspreken en in naam van het recht zijn 
eis stellen. 
Rauter's verdediger, Mr. van Rijckevorsel, zal, 
zich baserend op datzelfde recht, zijn pleidooi 
houden. 
En tenslotte zal Rauter zelf het woord voeren. 
Het is overbodig hier uitgebreid te resumeren, 

wat zij gezegd hebben. De dagbladen hebben de 
lezer voldoende ingelicht. Mr. Zaaijer behandelde 
zorgvuldig alle punten van het telastegelegde 
en besloot zijn Tede, die ruim twee uur duurde, 
met de woorden: 

„Voor hem past slechts de doodstraf. Aldus recht 
doende staat het U als Nederlanders tevens vrij vol- 
doening te gevoelen, dat gij recht kunt doen aan hen, 
die in de strijd van bezet Nederland streden, leden 
en vielen, in de mate, waarin de aardse justitie dit 
doen kan." 

Mr. van Rijckevorsel, die zelf zeide in zijn plei- 
dooi slechts een samenvatting te willen geven 
van hetgeen Rauter tijdens de eerste twee zit- 
tingsdagen tot zijn verdediging had aangevoerd, 
eindigde onder doodse stilte met de woorden: 

„Rauter zegt: Schiet mij dood, als daardoor de be- 
trekkingen tussen het Duitse en het Nederlandse volk 
— want U kunt mij geloven o[ niet: ik heb van het 
Nederlandse volk gehouden — als daardoor de be- 
trekkingen tussen de beide volken verbeterd mogen 
worden." 

Over enkele weken zal het Hof uitspraak doen 
en hoewel wy nu reeds vrijwel zeker mogen 

aannemen, dat zij conform de eis zal zqn, blij- 
ven er toch de vragen, die ons tijdens het proces 
en ook daarna hardnekkig hebben vervolgd. 
Vragen, die wij bijna niet durven beantwoorden, 
omdat deze beantwoording ons afschrikt. Als 
Rauter zich verdedigt, beroept hij zich herhaal- 
delijk op het internationale recht. Hij trekt zelfs 
in twijfel of dit Hof wel competent geacht mag 
worden om recht te doen in zijn zaak. Hij drukt 
zich zo nu en dan uit op een wijze, die ons doet 
herinneren aan de dagen, toen wij het hoofd 
moesten bukken voor elke Duitse snauw, die 
onze vrijheid -verder inkortte. Maar los van de 
wijze, waarop Rauter zijn eigen verdediging 
voert, raken ons toch zijn woorden en die van 
Mr. van Rijckevorsel. 
Een novum in de geschiedenis van het recht, zegt 
de verdediger. Een novum omdat Rauter berecht 
zal worden volgens het internationale recht dat 
hier gesproken wordt door een Nederlands col- 
lege. 
Wfj zijn geen rechtsgeleerden en zullen ons niet 
wagen op de kronkelpaden, die zeer zeker ook 
het internationale recht doorkruisen, maar zeker 
is, dat de zaak Rauter niet alleen van belang 
Vas, om eindelijk eens te doen weten, hoe de 
inlevering van de radiotoestellen was geregeld, 
neen, hier staat een man voor zijn rechters, die 
van zijn uitgebreide bevoegdheden, die hem een 
macht verleenden, groter dan in enig ander bezet 
gebied, gebruik heeft gemaakt om een geheel 
volk door middel van een machtig en geweten- 
loos politieapparaat te terroriseren. Vast staat 
ook, dat we bij de beoordeling van die daden 
niet klaar zyn met hem dit vergrijp bij elke fusil- 
lering, gevangenzetting of andere maatregel zon- 
aer meer in de schoenen te schuiven. 

Toen.op hoog Duits bevel in 1944 de rechtspraak 
werd opgeheven en de Standgerichte werden in- 
gevoerd, hetgeen inhield, dat iedereen was over- 
geleverd k®11 de willekeur van de S.D., was de 
kans,, dat men door een nauwkeurig onderzoek 
en een onpartydige rechtspraak recht zou weder- 
varen, tot haar uiterste minimum teruggebracht. 
In het Nederland van na de oorlog kent men geen 
Standgerichte en wordt een telastelegging, zelfs 
tegen Rauter, nauwkeurig onderzocht. Het recht 
zal zyn loop hebben, ongeacht wie in de be- 
klaagdenbank staat. Ook het internationale recht, 
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DE WET BUITENGEWOON 
PENSIOEN1940-1945 ') 

Het eerste gedeelte van dit artikel handelde 
over het ontstaan der wet. In het vorige num- 
mer werd reeds iets gezegd over de inhoud 
ervan. Dit gedeelte vervolgt hierover. Het slot- 
artikel, dat wij de volgende week zullen plaat- 
sen, besluit met enige gegevens over de werk- 
zaamheden, die zich in de praktijk voordoen. 

Hierboven de reconstructie van de aanslag. 
De Duitsers op foto hebben zieh opgesteld waar ong eveer de daders van de aanslag geslaan moeten hebben. 

Voor de weduwe zal de aftrek, zoals gezegd, voorna- 
melijk worden geregeld bij A. M. v. B. De Wet zegt 
slechts, dat haar inkomsten uit anderen hoofde voor 
50% in mindering worden gebracht op het pensioen, 
waarbij echter bij inkomsten beneden ƒ 1500.— een 
bedrag van ƒ 750.— in ieder geval vrij is. D.w.z., dat 
bij een inkomen tot ƒ 1500.— slechts wordt gekort 
het bedrag dat boven de ƒ 750.— ligt. Bij een inkomen 
van / 1000.- dus f 250.-; bij / 1400.-, ƒ 650.—, 
Boven de f 1500.— geldt dan de 50% regeling. 
In de A. M. v. B. zal, naar wij hopen, geregeld wor- 
den. dat een zeker bedrag vrij van aftrek blijft ter 
dekking van^de onkosten die zij moet maken om haar 
dagtaak te verrichten (werkster om haar huis schoon 
te houden, was buitenshui:, etc.). 
De aftrek op de wezenpensioenen beperkt zich tot het 
bedrag van een eventueel ander overheidspensioen. 
Indien de moeder anders inkomsten gaat genieten is 
dit niet van invloed op dit wezenpensioen. De in- 
komsten uit anderen hoofde worden jaarlijks bepaald. 
Zijn de inkomsten verminderd dan wordt de uitkering 
dus weer verhoogd. 
Door de Minister werd toegezegd, dat onveiplichte 
bijdragen van derden (zoals p.a. de Stichtingssupple- 
tie) vrij van aftrek zullen zijn en dus steeds geheel 
ten goede van betrokkenen komen. Ook dit zal nog 
in de A. M. v. B. dienen te worden geregeld. 
De Wet vermeldt verder vele technische details, maar 
er zijn nog enkele punten, die 'e aandacht waard 
zijn. 
Vooreerst het artikel dat voorschrijft, dat de pensioen- 
aanvrage binnen een jaar na het ontslaan van het 
recht moet plaats vinden. Dit betekent voor het meren- 
deel der gerechtigden dam vóór 29 September 1948. 
Immers, hun recht ontstond met het in werking tre- 
den der Wet. Voor sommigen valt de datum later, b.v. 
indien een thans invalide man aan zijn ziekte sterft. 
Wij willen niet nalaten U met de meeste nadruk op 
deze fatale termijn te wijzen. 
Voor degenen, die thans door de Stichting verzorgd 
worden, zal ook wel op tijd een pensioenaanvrage 
binnen zijn, maar juist diegenen, die nu nog op eigen 
kracht kunnen rondkomen, lopen gevaar door ons te 
worden vergeten. 
Vroeger of later kunnen zij behoefte krijgen aan 
financiële bijstand en indien dan geen aanvrage is 
ingediend, is het te laat. Dit is wel een van de be- 
langrijkste zorgen, die voor ons uit de Wet voort- 
vloeien. Gaat allen na in eigen kring of II gevallen 
als hier bedoeld bekend zijn en vestigt op het boven- 
staande op al Uw vergaderingen steeds weer de aan- 
dacht. In dit verband moge verwezen worden naar 
de circulaire 240 d.d. 18 December 1947. 
Vermissing heeft dezelfde gevolgen als overlijden met 
dien verstande, dat het pensioen in zo'n geval tijdelijk 
is en pas definitief wordt na overlijdensverklaring. 
Het pensioen eindigt, zoals gezegd, Voor kinderen met 
het bereiken der 21-jarige leeftijd, voor invaliden, 
zodra hun invaliditeit beneden' de 10% is gekomen, 
voor weduwen bij hertrouwen. Uiteraard voor alle 
gepensionneerden met de dood. 
Bij. hertrouwen van de weduwe ontvangt zij een z.g.- 
brüidsschat, dat is een som ineens van twee maal 
het jaarbedrag van haar gave pensioen. Indien zij 
naderhand weer weduwe wordt of gaat scheiden, 
herleeft, haar pensioen niet. (Wordt vervolgd.) 
*) Ontleend aan een geschrift van '40—'45. 

al zal de interpretatie van dat recht ons nog wel 
eens lichtelijk verwarren en ons voor de ontstel-" 
lende vraag zetten of óók de verzetsman geen 
schender van dat recht is geweest. Een vraag, die 
— zó simpel gesteld — door een ieder volmondig 
met „neen" beantwoord zal borden, maar die 
tijdens de ondervragingen en pleidooien ter te- 
rechtzitting steeds gecompliceerder wordt. Dit 
wettelijke doolhof zou zelfs kunnen leiden tot de 
vraag: Is Rauter wel schuldig? 
Ja, Rauter is schuldig. Misschien niet aan alle 
punten van het telastegelegde — nog eens, wij 
zijn geen juristen — maar zeker aan het feit, dat 
hij als vertegenwoordiger van een vreemde 
mogendheid, bekleed met schier onbeperkte» 
macht, de beschikking hebbend over machts- 
apparaten als SS. en SD. heeft ingegrepen in 
onze Nederlandse samenleving en zich ver bui- 
ten het terrein van de oorlogvoering begevend, 
ons volk met behulp van al deze middelen heeft 
willen doordringen van een ideologie en een 
staatsvorm, die de zijne niet was en nooit zou 
kunnen zyn. ' „„„„ 

KEES. 
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-Zeer geachte Redactie. 
Naar aanleiding van het ingezonden stukje (in „De Zwerver** 
van de vorige week. — Red.) onder het motto „Paarden die 
de haver verdienen " moge ik als insider en als belang- 
stellend lezer van Uw blad enige opmerkingen maken. 

1. Dat het niet juist is dat een der doelstellingen van ge- 
noemd instituut (Ned. Beheersinstituut) is om beroofde ille- 
gale werkers en oorlogsslachtoffers te helpen. Wel heeft de 
goede Nederlandse mentaliteit der ambtenaren en de kort na 
de bevrijding ii^ deze gegeven instructies er in vele gevallen 
toe geleid, dat zeer veel oud-illegalen en andere door de oor- 
log gedupeerden in natura geholpen konden worden. 

2. Dat boven gesignaleerde onjuiste opvatting omtrent de 
doelstelling de inzenders van het stukje er helaas direct toe 
kracht de heren van deze instelling in een kwaad daglicht te 
plaatsen en min of meer tc beschuldigen van onwelwillendheid 
of misschien erger nog van anti oud-illegale en dus on-Ne- 
derlandsc mentaliteit. 
Ter verduidelijking van bovenstaande diene het volgende: 
De na de bevrijding door B.S. en gemeentelijke Bureau* voor 
roerende goederen van vijanden en landverraders in beslag 
genomen goederen zijn, voor zover het kleding en huisraad 
betreft, vervolgens door een ministeriële beschikking in Staats- 
eigendom gevorderd (de «door deze vordering getroffenen, de 
politieke delinquenten dus, kregen daarvoor een claim op de 
S.E.C. (Schadc-Enquête-Commissie) en in vele gevallen ook 
reeds een uitkering). Bcdrijfsinventaris valt echter niet onder 
deze vordering en bleef dus, ook al was het na de bevrijding 
in beslaggenomen, het eigendom van de oorspronkelijke eige- 
naar, i.c. de pol. delinquent. 
Over kleding en huisraad kan de Staat dus vrij beschikken 
en voor zover dit aan oorlogsslachtoffers in bruikleen of an- 
derzins is uitgegeven, kunnen deze in het genot daarvan gc-^ 
laten worden en dit gebeurt ook voor zover zij bona fidc zijn» 
Deze goederen dienen zij echter wel te. betalen indien het 
bruikleencontract wordt omgezet in een koopcontract. Hun 
eigen schade dienen zij te claimen bij de S.E.C., N.S.F. en 
andere daarvoor aangewezen instanties. Indien 14 Febr. j.I, 
een poging werd gedaan om uitgegeven kleding terug te ne- 
men, dan moet daarvoor een bijzondere reden geweest zijn, 
die ik natuurlijk niet kan beoordelen, doch ik moge betrok- 
kenen adviseren zich met de Secretaris van de desbetreffen- 
de Vertegenwoordiging van het Beheersinstituut te verstaan, 
waarbij ik uiteraard wil aannemen, dat zij bona fide oud-ille- 
gale werkers en oorlogsslachtoffers zijn en de goederen regel- 
matig in hun bezit hebben gekregen. 
Wat nu de bedrijfsgoederen betreft, zoals gezegd, deze ble- 
ven het eigendom van de oorspronkelijke eigenaar en dienen 
dus bij de opheffing van het beheer over het vermogen van 
de desbetreffende eigenaar, indien het goed tenminste niet 
door een gefiatteerde tribunaaluitspraak is verbeurd verklaard, 
tc worden terug gegeven. De heren van het Beheersinstituut 
zien zich in dat geval voor de onaangename taak gesteld het 
bruikleencontract 'op te zeggen en het goed weer aan de po- 
litieke delinquent terug te geven. 
Als oud-illegaal ,werker voelt men deze gang van zaken ala 
onrecht en m.i. terecht, doch het gaat niet aan tc schrijven dat 
de heren van genoemd instituut de treurige moed hebben om 
een beroofde illegale werker te dagvaarden en de wens uit 
te spreken, dat de Overheid maar spoedig moge ingrijpen. Dit 
getuigt wel van zeer weinig kennis terzake, daar het juist op 
dwingend voorschrift van de Overheid is, dat deze goederen 
weer aan de oud-illegale werker ontnomen worden en aan de 
pol. delinquent ter beschikking gesteld. Dat zic(i hierbij wel 
zeer schrijnende gevallen voordoen behoeft geen betoog. 
Geachte Redactie, veel is reeds geschreven over bundeling of 
geen bundeling of over de vraag of de oud-illegaliteit naast 
het werk van de Stichting '40-'45 nog een taak heeft, ja dan 
neen. Hier ligt m.i. een concrete taak, weliswaar zijn dit za- 
ken die ieder Nederlander raken, doch in de eerste plaats 
toch wel de oud-illegaal. Door goéde voorlichting kan veel 
onzakelijk schadelijk gemopper worden weggenomen, an- 
derzijds dienen wij onze invloed uit tc oefenen om onrecht- 
vaardige of onbillijke maatregelen van de overheid veran- 
derd tc krijgen. Helaas moeten wij zo dikwijls constateren dat 
de politieke partijen en zelfs de uit de illegaliteit voortge- 
komen leden van het parlement meer neiging vertonen om 
het lied van de „barmhartigheid" mee tc klagen, dan ter be- 
vordering van recht en gerechtigheid de vinger op de wbnda 
plek te leggen, opdat hun, om met de inzenders van het stukje 
„Paarden die de haver verdienen" te spreken,, boven en voor 
alles Recht moge wedervaren. 
Tenslotte meen ik dus te mogen concluderen, dat niet de 
heren van het Beheersinstituut hier schuld treft, doch dat de 
hand in eigen boezem moet, omdat de oud-illegaliteit te weinig 
gestreden heeft en nog strijdt voor de belangen van haar ge- 
dupeerde verzetsmakkers. 

Met vriendelijke groet. 
Mr. H. J. BREUKELAAR. 

COMMENTAAR: 
Wij danken de inzenders voor de zakelijke correctie 
op het door ons geplaatste artikel. 
Sommige problemen zijn onoplosbaar. Zo ook deze 
waarin de politieke delinquent zijn inventaris rech- 
tens kan opeisen, terwijl de oud-illegale werker zijn 
schadeherstel dan weer te niet ziet gedaan. 
Het komt ons onjuist voor, dat inzender ten deze 
een verwijt richt aan de illegaliteit. Veel is er op 
dit punt gedaan, zowel door de Stichting '40-'45 als 
door de LO-LKP-Stichting en de GOIWN., maar 
men kan jiiet verwachten, dat deze organisaties on- 
oplosbare problemen konden oplossen. 
De in genoemde zin gedupeerde oud-illegale werkers 
dienen in ieder geval ook thans nog de volle aan- 
dacht te hebben van de Stichting '40—'45, en het 
komt ons voor, dat hier ook een taak ligt van de 
Nationale Vertrouwens ' Raad der GOIWN. 

REDACTIE. 

ZWERVER-ME MOIRÉS. 
Tegelijk met nevensgaande brief ontving de 
redactie eet boze terechtwijzing van Frits de 
Zwerver. Hij was erg kwaad, omdat we door 
de titel: Van onze Indische Correspondent ver- 
wachtingen onder onze lezers zouden hebben ge- 
wekt, waaraan hij, noch vi. e zijn beperkte 
tijd, noch vanwene zijn (voorgewende) onbe- 
kwaamheid als journalist, zou kunnen voldoen. 
Hij verzocht ons zelfs het opschrift dusdanig tc 
wijzigen, dat de draagwijdte ervan binnen de 
grenzen van eens veldpredikers capaciteiten bleef. 
We hebben ons een ogenblik afgevraagd wat we 
cr dan wel boven konden zetten. De suggesties 
bL n echter beneden peil en tenslotte zagen we 
in, dat, hoe de titel ook zou worden, de naam: 
Frits de Zwerver tpch immer verwachtingen zou 
blijven wekken. Diernaam alleen al geeft dé 
drager verplichtingen, die niet zijn te verdonke- 
remanen. Aan die verplichtingen moet daarom 
worden voldaan, hoe dan ook. 
Deswege handhaven wij het opschrift. 
Tenzij de schrijver zelf met een beter komt. 

Van onze Indische correspondent 

22 Maart 1943 Een klein beetje waardering. 
ryr oals U wellicht bekend zal zijn, ben ik ingedeeld als veld- 
^-'prediker bij l-II ƒ?./. Mijn collega is de aalmoezenier patee. 
Vroom, die reeds voor mij hier aan het werk was en die mij zo- 
doende met de stand van zaken op de hoogte heeft kunnen bren- 
gen. Evenals dat in de oorlogsjaren gebruikelijk was tassen 
Katholiek en Protestant, werken wij ook hier samen aan het 
zelfde doel. Dat doel is het welzijn onzer jongens. 
Nu ik hier enige tijd ben. heb ik eerst recht bemerkt hoe drin- 
gend de jongens behoefte hebben aan geestelijke verzorgers. 
Het spijt me, dat ik niet eerder bèn gegaan. Het is volko- 
men onverantwoord om de militairen hier zonder veldprediker 
te laten zitten. Er valt het een en ander aan hen goed te 
maken. Gelukkig ben ik er nu en heb ik een begin kunnen 
maken met mijn werk. 
Ik kom zojuist uit het hospitaal. Nu moet ge U van dit 
hospitaal geen te grote voorstellingen maken. Het is een zeer 

. eenvoudig gebouw, je zou haast zeggen een schuur. Maar het is er goed, hoor. In dat hospitaal dan heb ik enkele gesprekken met de patiënten gehad. Eén ding 
heeft me in het bijzonder getroffen; hun wrevel, hun ontstemming over het gebrek aan waardering 
van de zijde van het Nederlandse Volk. 
..Begrijpen ze dan in Holland van de toestand en van ons werk niets? Begrijpen ze dan niet wat Indii 
is en wat wij hier voor de Indische bevolking hebben gedaan?" Wat moet je dan daarop zeggen? fa, jon- 
gens, inderdaad is er een groep, die jullie werk niet kan waarderen, maar het ligt voor een groot deel 
aan jullie om die groep zo klein mogelijk te houden of te maken. Vertel, waar je kunt, hoe welwillend 
het grootste gedeelte van de bevolking tegenover jullie staat; vertel overal, hoe de kampong-bewoners gei 
heel op jullie vertrouwen en hoe ze dikwijls hun toevlucht bij jullie komen zoeken. 
Het is waar. de waardering is „onder ons" in Nederland dikwijls beschamend klein. En toch zijn er heel 
wat militairen voor wie hun gaan naar Indii indertijd een offer heeft betekend; een offer, dat zij vrijwillig 
brachten, waartoe niemand hen dwong, enkel gebracht uit plichtsbesef. Zij lieten hun vrouw achter, hun 
kind. zij dachten met aan hun toekomst, zij dachten alleen aan hun medemensen in Indië. Niet één was er 
onder, die dacht in Indië een grootse toekomst voor zich op te kannen bouwen, niet één was er onder 
met „koloniale bedoelingen en allen waren zij ver vuld van verlangen om de vrede, vrede in de ruim- 
ste zin van het woord, in Indië te brengen. Maar zie. toen zij in Holland aan boord gingen, 'voor hun 
vertrek naar Indte. werden zij uitgekreten voor „moordenaars"en in sommige kranten werden hun bedoelingen in 
de schoenen geschoven — waarvan de grofste Indië-uitbuiter zou zijn geschrokken. Nu de gemoederen 
langzamerhand wat tot bedaren zijn gekomen, nu trouwens duidelijk is gebleken de zeer hoge plichtsopvatting 
onzer militairen, worden zelfs die kranten wat voorzichtiger in hun uitdrukkingen. Maar of er voldoende 
waardering is voor onze kerels hier. dat betwijfel ik soms een beetje. Een ieder onderzoeke zich zelf 
en vrage zich af of hij wel alles heeft gedaan wat hij kon doen voor de militairen, die zelf ook niets ach- 
ferwege hebben gelaten, waar het anderer belangen betrof» 
Nog een opmerking. 
Lectuur moeten we hier hebben. 
Goede lectuur, 
Zij l

sm^JeTl van boek als „Den Vijand Weder staan". En op de boot èn hier grijpen ze naar dié 
boek. Dit is een boek, waar men beter van wordt, hoorde ik zeggen. Het lezen van dit boek laat je weer 
zien dat ook de strijd in Indië, hoe weinig resultaat er veelal van te bespeuren valt, niet teveroeefs zal 
blijken. * 1 

Waf ben ik blij, dat de LO-LKP-Stichting mij een zestigtal van deze boeken ter uitdeling heeft mee- 
gegeven. Op een enkele post was een exemplaar aanwezig, maar de meesten kenden het boek niet eens. 
Als U het nog niet hebt gedaan, stuur het dan, LI kunt hun bijna geen groter plezier doen dan met 
het zenden van goede lectuur. 
Ik kom al weer tot het slof van mijn brief. Daarin nog iets over de terugkeer naar Nederland van vele 
militairen. 
De meesten komen straks terug, een kleine groep zoekt hier werk. Als deze jongens terug in Holland 
zijn zullen ze hun mond niet houden. Dat kunnen ze niet, omdat allen met een grote liefde voor Indië 
zijn bezield. Luister dan naar hun xvoorden, praat met hen over wat hun zo na aan het hart ligt en laat 
ook in Uw hart de vlam ontsteken, laaf ook Uw hart brandende worden in U voor het leed en het gebrek 
(geestelijk en stoffelijk) van millioenen in 
in dit prachtige land rond de evenaar. 
Deze jongens, zij hebbén straks een mis- 
sie in Indië vervuld. Als zij terug komen 
wacht hun weer een missie onder het Ne- 
derlandse volk. Gij kunt de voorwaarden 
vervullen, welke hun „zending" kan doen 
slagen. Door hen met open armen te ont- 
vangen, door waardering en begrip te to- 
nen voor hun werk, ook door hun belan- 
gen te koppelen aan de Uwe. * 
Er is nog de oude band, die ons bindt en 
de oude geest, die ons samen bezielt. De 
geest van het offer om Christus' wil. 
Pasen is pas gevjgrd. 
De duisternis is overwonnen. 
Dat het licht moge zijn, ook in Uw hart. 
Hartelijk gegroet, 

FRITS DE ZWERVER. 
(Majoor Ds. F. Slomp), 
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Een vriendelijk verzoek. S ^ ZweAv-eA." * 

De redactie van het in de jaren 1941—'42 uitge- 
geven illegale blad „Nederland en Oranje" later Het 
„Drievoudig Snoer", ontving van het Rijksinstituut 
voor Oorlogsdocumentatie het verzoek de geschie- 
denis van bovengenoemd blad op schrift te stellen 
met overlegging van de verschenen nummers. 
Verschillende malen moest het archief in de bezet- 
tingstijd worden vernietigd en nu heeft de redactie 
geen enkel nummer om in te zenden. 
Wie kan en wil hier helpen? 

Exemplaren kunt U zenden aan: 
De administratie van „De Zwerver" 

Prins Hendrikkade 152, 
Amsterdam-C, 

Zij zal voor doorzending zorgdragen. 

)) 
Weekblad der 

GOIWN. en LO.-LKft-Stichting. 
Uitgave van de 

„Stichting De Zwerver", 
Abonnementsprijs ƒ 1.50 per kwart. 
Luchtpostabonnem. ƒ 4.50 per kwart. 
Advertenties per m.m. ƒ 0.30 (lx 
plaatsing). 
Meer plaatsingen: prezen op aan- 
vraag. 
Adres Redactie en Administratie: 
Prins Hendrikkade 153 — A'dam-C. 
Telefoon: Redactie: 44566 

Administratie: 41063 
Advertenties: 44103. 

LGlro: No. 109588 t.n.v. LO.-LKP.- 
Stichting (zelfde adres). 



in memoRiAm 

J V. 
Op deze bladzijde herdenken wij enige verzetsvrienden, 
die bij de uitoefening van hun vrijwillig opgenomen taak 
in Indië, het leven verloren. 
Ook in het nummer van de volgende week hopen wij 
een In Memoriam-pagina te wijden aan enkele in Indië 
gevallen of overleden KP.-ers. 
In datzelfde nummer hopen wij tevens een herdenkings- 
artikel te publiceren van de hand v%n de Aalmoezenier 
L. A, M. Goossens. 

Soldaat le kl. HESSEL D. VISSER. 

X Triendschap, gesloten in moeilijke dagen, in 
\/ dagen van spanning, van hard werken en le- 

vensgevaar, vriendschap gesloten in de da- 
gen der bezetting, is een kostbaar bezit. 
In het leven van alle dag dringt dit niet altijd 
even diep tot ons door. 
We staan er niet bij stil, want het leven vraagt, 
evengoed als in de oorlog, de volledige mens. 
In het leven van vandaag komt deze vriendschap 
ook niet meer zo uitgesproken naar voren als in 
de. oorlog, toen we haar dagelijks ondervonden en 
beleefden. 
Maar plotseling dwingt datzelfde jagende, ver- 
vlakkende leven om wèl .bij deze vriendschap stil 
te staan, omdat het leven van een vriend, van 
een werkelijke, zich-zelf wegcijferende vriend, is 
afgebroken. 
Het leven van Hessel Visser, van Rudolf, de 
jongste van onze LO-ploeg is afgebroken en hij 
was een goede vriend. 
Een harde werker en een sympathieke kerel, een 
kerel, die wist, wat hij wilde en die werkte met 
het besef, dat er iets waardevollers bestond dan 
het bekrompen individualisme en materialisme. 
Hiervan kunnen de honderden mensen getuigen, 
die hij tijdens de bezetting heeft geholpen. 
Na de zware oorlogsjaren is hij naar Indonesië 
gegaan, als vrijwilliger, vanwaar hij schreef: 
„Wij hebben hier een grootse taak, maar het zal 
moeilijk zijn het goed te doen." , 
Bij het vervullen van die taak is hij gesneuveld, 
luttele tijd voor hij zou demobiliseren; 
Wij kregen bericht, dat hij op 16 November 1947 
te Bodjong op Java is overleden. 
Hij was ingedeeld bij het Friese Bataljon. 
De bezettingstijd overleefde hij, maar dit heeft 
hij niet mogen overleven. 
Zaterdagmiddag, 22 November 1947, werd te 
Offingawier een rouwdienst gehouden in jlc Ned. 
Herv. Kerk, geleid door Ds. H. van Niel uit 
Sneek. Ds. Van Niel had als tekst gekozen Ps. 
39 : 10: Ik ben verstomd, ik zal mijn rrtond niet 
opendoen, want Gij hebt het gedaan. 
Gods raadsbesluiten zijn wonderbaar, maar voor 
ons staat vast, dat het goed moet zijn te ster- 
ven na een vruchtbaar leven als dat van Hessel 
Visser en naar ons menselijk inzicht was het leven 
van Hessel goed. 
Wij danken God voor de vriendschap die Hij ons 
in Hessel schonk en bidden Hem: 
Laat hem rusten in Vrede. 

FONS. 

i» 

i 

Ir. S. SMILÜE Ie Lt. L.S.K. 

Uit Indië ontvingen wij de smartelijke tijding, 
dat na een korte ernstige ziekte in Batavia 
op eerste Kerstdag is overleden Ir. S. 

Smilde, le Lt. L.S.K. 
Velen, ook in Delft, was het onbekend, dat Syb 
in de LO. een rol 'heeft gespeeld. 
Hij was een Fries in hart en nieren. Voor vreera- 
den enigszins stug, maar voor bekenden een toe- 
gewijd vriend. 
Er waren in de plaatselijke kas tot ondersteuning 
van onderduikers soms vrij grote bedragen aan- 
wezig, welke kas toentertijd berustte bij Kees 
Chardon. 
Deze zocht en vond in Syb, die slechts zijdelings 
met ons in verband stond, een vertrouwd persoon 
om deze kas te beheren. 
Hij behoorde tot de stillen en viel dus niet erg 
op. Het nut van deze houding bleek bij de arres- 
tatie van Kees Chardon. Een behoorlijk bedrag 
werd hierdoor gered uit de handen van de SD. 
Vrij spoedig daarna .tisde Syb terug naar Fries- 
land. 
Dat zijn vaderlandsliefde zich niet alleen uitte in 
woorden bleek wel. Spoedig na de bevrijding 
meldde hij zich als OVW-er en werd ingedeeld 
bij de L.S.K. 
Na de opleiding in Nederland vertrok hij naar 
Indië. 
Met de Kerstdagen kreeg ik bericht, dat hij waar- 
schijnlijk al aan boord was, op de terugreis naar 
Nederland. 
God heeft echter anders beschikt. Toch ging hij 
op een thuisreis. Hij is aangekomen in het He- 
melse Vaderhuis. * 
Moge God zijn ouders en verloofde troosten met 
^e zekerheid, dat hij bij zijn Zaligmaker is. 

KEES. 

i . I 

r 

SoUaat JAN LEEGWATER 

Op 22 Augustus 1947 sneuvelde in de bos- 
sen bij Musra Naim Jan Leegwater, oud 
25 jaar. 's Morgens om tien uur ging hij 

met enige soldaten uit om makkers bij te staan, 
die wegens een treinontsporing, door de Re- 
publikeinen veroorzaakt, in moeilijkheden wa- 
ren geraakt. Vol moed gingen zij op weg. 
allen bereid tot het hoogste offer voor het 
Vaderland. Aangekomen op de plaats van 
bestemming, kraakte een salvo uit de bossen, 
waardoor één van de OVW-ers gewond 
raakte. Terwijl zij uit de truck sprongen knal- 
de een tweede salvo, dat een einde maakte 
aan het leven van Jan én zijn kameraad 
Leendert Benne. 

Gedurende de bezetting diende Jan zijn Va- 
derland als KP-er in het District Langcndijk. 
Als vurig Vaderlander kon hij het onrecht, 
dat om hem heen plaats vond, niet ver- 
kroppen en dit bracht ook hem ertoe, zich 
ondanks zijn jeugdige leeftijd, in te zetten 
voor de nationale zaak. 
Hij was geliefd in zijn KP om zijn evenwich- 
tigheid, en zijn oprecht eenvoudig geloof. 

De bevrijding kwam en bij hem ontstond een 
sterk verlangen om als vrijwilliger naar In- 
dië te vertrekken en daar de strijd tegen de 
terreur aan te binden. Voor de marine werd 
hij afgekeurd, maar later kon hij zich bij het 
VlIIste Bataljon Stoottroepen aansluiten. 

Het tekent hem wel, dat hij reeds bij het be- 
gin van de politionele actie een afscheids- 
brief aan zijn ouders heeft geschreven, welke 
brief werd gevonden toen hij gesneuveld was, 
en waaruit ^jn groot geloof in Jezus Chris- 
tus spreekt. 
Ook getuigt dit schrijven van bereidheid zijn 
leven te offeren. 
Wij treuren, maar niet als degenen die geen 
hoop hebben. Wij misgunnen hem de rust 
niet aan te zitten aan de Bruiloft van 't Lam. 
Den Vaderlant getrouwe, blijf ick tot in den 
dood. 
Jan, je nagedachtenis zal steeds in ere zijn. 
God trooste je diepbedroefde familie. 
Jan Leegwater en zijn vriend Leendert Benne 
liggen naast elkaar begraven in Lakath, 
wachtende de opstandingsdag; twee vrienden, 
die hun betrouwen stelden op God. 

« 
O. K. 

Eigen verliezen, één dode. — 

/ j en soldaat gaat op patrouille, vandaag zoals hij dat gisteren deed, en eergisteren, en de vorige week, maanden lang 
reeds. 

Samen met zijn makkers gaat hij, het binnenland in. Het is doodstil, maar de onbestemde dreiging van loerend ge- 
vaar klopt luid aan zijn hart. 
Hij denkt aan zijn moeder, aan zijn vader, aan zijn vrouw of zijn meisje, van wie hij vanmorgen een brief kreeg. Als hij 
terugkeert gaan ze trouwen. 
Timmerman is hij: bouwer. Zijn handen zijn niet geschapen om te vernietigen, om te doden, niaar om te bouwen, om saam 
te voegen, dat bijeen hoort. Straks zal hij hei geweer mogen verwisselen met de hamer, de boor en dan zullen zij 
samen, hij en zijn vrouw, bouwen aan hun toekomst, aan het Leven. Zo denkt hij, die soldaat-timmerman en hij zou 
blij-gelukkig kunnen zijn als maar niet die angstige dreiging zich aan hem opdrong, fluwelig maar genadeloos. 

Dan giert een kogel door de lich... nog een... meer Een soldaat ploft neer, het geweer in de vuist geklemd. Hij is 
de timmerman. Zijn vrienden dragen hem weg. Op zijn graf komt een kruis,, een klein wit kruis. 
En in de krant staat: Eigen verliezen: één dode. . , 



FAMILIEBERICHTEN 

Enige en algemene kennisgeving. 
Heden is van ons heen gegaan na een 
langdurig, smartelijk lijden onze enige 
zoon 

Herman van Kammen 
in de leeftijd van 27 jaar. 

Zijn diep bedroefde ouders: 
A. van Kammen 
G. van Kammen - van Dam 

Geen bezoek. 
Haarlem. 2 April 1948. 
Adr. Loosjesstraat 15. 
De teraardebestelling heeft plaats gehad 
op Dinsdag. 6 April te 11.30 uur op 
de Noorderbegraafplaats te Haarlem. 

Welke Jan Gavers kent 

Hans van Godin ? 

I Brieven : v.d. BURG, 
Zocherstraat 18', 
Amsterdam, Tel. 83599 

8 DAMES (oorlogswed.) 

willen graag een week 
met vacantte gaan. 
't Liefst eind Juni. 
Zoeken een voordelig 
en gezellig verblijf, bi] 
voorkeur op boerderij 
in mooie omgeving. 

Br. onder E.J. nr. 50, Boekb. 
Paardekooper, Lagendijk 323 
R'dam-Z. 

GRASS's Machinefabrieken N.V. 

te 's - HERTOGENBOSCH 

It * 
kunnen voor 
direct plaatsen. 

Enige prima; . Kommss 

MACHINE BANKWERKERS 

Bij gebleken geschiktheid vaste betrekking met goede 
arbeidsvoorwaarden. Gehuwden hebben dit jaar redelijk 
kans op woning 
Brieven met uitvoerige opgave van opleiding en werkg. 
te richten aan de Afd. Personeel. 

LITHO "ZAANLANDÏA" 

r 

ZAANDIJK 
OFFSETDRUK " 

sf STEENDRUK 

CARTONNAGE 

.Hier 

wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk! 

CV. DRUKKERiy/„DE RIJNSTREEK" 
)EN 

STEMPELFABRIEK 
VANDERBRUC 

WESTÏUDE 202-ZAAXDAM 
TELEP 4120 POSTR. 217102 

in een dag gereed. 

Alles ophet gebied van Stempels 
Cliché's en naamplaten. 

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

f* "p j i 800. — S'Vo. Zonder w£s U A/ borgen voor elk doel 
Vrijbi. voorw. SCHRIJFT ALLEN 
Spaarcred. Inst Mathen.weg 110. 
Rotterdam-West. Wij verleenden 
reeds plm. f 200.000 in contanten. 

b Hoofdpijn? 
IKiespijn ?- Silel verdreven met [ 

SANAPIRIH 

De Zwerver in de Tropen! 

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

* Zeepost/Luchtpostabo nnement voor 

(Zeepost f Ï.S0 - luchtpost t 4.50 per kwartaal.) 
Abonnementsgeld wordt per giro postwisse of bi] aan- 
bieding van een postkwitantie betaald 
De kwitantie moet gorden aangeboden aan: 

•) (Doorhalen wat niet verlangd wordt) 

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

Naam     

Adres    

Plaats     Provincie  

Ingang abonnement     

• Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / of bij 
aanbieding van een postkwitantie betaald. 

Gironummer 109588 t.n.v. LO-LKP-Stiokting 

*) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

Het meest 

gelezen 

verzetsboek l 

* 

en 

Juftó) tocW 

gtaan 

De vraag naar dit historisch boek is 
nog zo groot, dat wij besloten binnen- 
kort een DERDE DRUK uit te geven. 

Prijs geb, f 4.50 

In de erkende boekhandel verkrijgbaar en bij de 
N.V. GEBR. ZOMER & KEUNING's 

Uitg. Mij. Wageningcn 

Een ver- 
moeiende 
reis? 

Geen bezwaar 1 

Koopt De Zwerver 

in de 

Stationskiosken 

N.V. v/h A. KINGHA & ZOON 
AFD. TIMMERFABRIEK 

LEEUWARDEN - OLDE GALILEËN S8fal« 

vraagt voor directe indiensttreding: 

prima 

Machinale Houtbewerkers 
en 

Fabriekstimmerlieden 

Schriftelijke sollicitaties aan bovenstaand adres. 

MltniNEllTIEII 
(voor INTERTYPE) 

GEVRAAGD 

Dienstwoning met tuin beschikbaar. 

Voor jonge, flinke kerel een mooie gelegen- 
heid zich een eigen huisgezin te stichten en 
een prettige werkkring te verzekeren. 
Gcdem. O.V.W. -ers genieten de voorkeur. 

DRUKKERIJ S. C. VAN WIERINGEN 6 Zn. 
ALPHEN a/d RIJN 

BANKINSTELLING met vestigingen in 
alle delen van Nederland biedt a.s. 

Gcdcmobilisecrden, 

in het bezit van diploma Middelbare School 
of MULO, een werkkring. 
Sollicitaties: Postbus 283, Afdeling Personeelszaken, 

AMSTERDAM C. 

Zeer dringend verzoek 

WIE 
HELPT 
OUD-ILLEGALE 

WERKER 

aan gedeelte der reiskosten (plm. 
f 1500. — ), benodigd voor zijn a.s. 
emigratie naar Canada. Gezin be- 
staat uit man, vrouw en zes kinderen. 
Ook genegen bet in gedeelten te 
aanvaarden op nader overeen te 
komen voorwaarden. Br. onder nr, 
724 a.h. bureau v.d. blad. 

Wilt ge eea 

prettigfe vacantte? 

BRENGT DIE DAN DOOR IN LEERSUM 

Nog mooie vacantie huisjes te huur,. voor- 
zien van electr. licht met electr. kookge- 
legenheid, geschikt voor vier personen, 

jj. Prachtig gelegen in bos en hei. 
Prospectus wordt U gaarne op aanvraag toegezonden. 

M. Hollaar, Labrijnstr. 10, R'dam v/m Pernis, Tel. bereikb. 70670 

HET VIERDE BEEST 
door H. DE GREEVE pr. 

PRIJS GEBONDEN f 2.75 

Honderden malen Is dit aangrijpende toneelstuk door 
Z.Eerwaarde voorgedragen: thans is het in druk ver- 
schenen. 
De kunstwerken van oude Duitse Meesters, die in dit 
toneelstuk worden beschreven, zijn als goed geslaagde 
reproducties in dit boek opgenomen. 

Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij 
den uitgever 

BUSSUM PAUL BRAND 
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B. 

LANDELIJKE ORG. VOOR HULP AAN ONDERDUIKERS * LANDELIJKE KNOKPLOEGEN 

Losse aiuuxueis 'cSj cent 

T~\e jeugd is als éen lente. 
■'-^Krachtig, blij en vol zon- 
Maar als er oorlog heerst, 
dan wordt het herfst; als bla- 
deren vallen zij af. Hoezeer 
hebben dc volken, die onze vrienden en 
onze vijanden waren aan jeugd ingeboet, 
toen het oorlog was, 
Het totale leed van een oorlog kan 
men niet registreren. Het moet een mare 
magnum et amarum zijn, een grote bit- 
tere zee van leed. 
Men kan het totale leed alleen beter 
vermoeden, naar de mate, dat men zelf 
meer deel moest hebben aan dit leed. 
Het mysterie van deze vele doden en 
het mysterie van dit immense leed blijft 
voor zo vele mensen onverstaanbaar. 
Velen begrijpen er zo weinig van, om- 
dat rij geen begrip hebben van het of- 
fer en geen begrip hebben van het kruis. 
Zij gaan met flinke pas aan het vreem- 
de leed van anderen voorbij. Zij kun- 
nen niet delen in het leed van anderen, 
Zij kunnen niet helpen dragen. 
Zeker, als correcte mensen, hangen zij 
op tijd hun vlag halfstok en zij zijn te 
bewegen, om op zijn tijd herfstchrysan- 
ten naar de graven te dragen. 
Maar dit alles betekent zo weinig, wan- 
neer het meer conventie is dan inner- 
lijke bewogenheid. 
Wanneer1 men zelf nauwelijks leven kan 
voor de gerechtigheid, dan is het uiterst 
moeilijk om hen waarachtig te geden- 
ken, die voor dezelfde gerechtigheid 
gestorven zijn. ^ 
Wanneer men zelf niet weet te strij- 
den voor een ideaal, dan is het lastig, 
om eerlijk en zonder hypocrisie te staan 
tegenover hen, die voor datzelfde ideaal 
wisten te lijden en te sterven. 
Dan is het beschamend ook. Want bij 
een dodenherdenking roepen de doden 
de levenden op' en zij zullen aantreden, 
de doden, om de levenden te inspecte- 
ren. 
Zij zullen misschien het verwijt moeten 
uitspreken, dat de Nederlandse dichter 
Gabriël Smit hen al heeft voorgezegd; 

Laat ons hier liggen, vergeefs en vaal, 
blijft van ons weg met woordenpraal, 
met leuzen en ijdele, lege gedachten — 
spreekt het offer van onze laatste 

krachten 
geen andere, hartstochtelijke taal? 

Staat op, en slaat de hand aan de ploeg, 
ziet niet om, niemand heeft tijd genoeg 
om nog te aarzelen of te rusten, — 
arbeidt, onmiddellijk in de bewuste 
zekerheid van de kracht, die ons droeg. 

* * * 
TT lat is oorlog? Voor iedere mens Is 

oorlog iets anders. Maar voor de 
doodgewone soldaat, óp wiens witte kruis 
eens misschien te lezen staat: „Unknown 
soldier" of „Known unto God", daar is 
't voor: sneuvelen en verwonding van 
kameraden en gevaar voor het eigen le- 
ven. 
Voor de moeder, die haar zoon verloor, 
is het een zee van smart. Wanneer de 
dood een wond slaat in de liefde dan 

VOOR VEILIGHEID EN RECHT 

c/oor Majoor-Aalmoezenier L. A. M. Goossens 

geneest de pijn dikwijls zo traagzaam. 
Nog pas enkele maanden geleden sneu- 
velden twee van mijn vrienden. Twee, 
die ik kende van nabij. Zoals er iedere 
dag vallen, die weer zoon of man of 
vriend van anderen zijn. 
De Stoottroep-aalmoezenier Pater Allard, 
een harde missionaris van Banka, pries- 
ter tot in zijn merg. Op zijn post in elk 
gevaar, veel meer dan zijn plicht was. 
Want plicht was voor hem een secun- 
dair motief, dat ver achterstond bi) 
liefde. Een aalmoezenier, die met ont- 
roerende vanzelfsprekendheid het gewon- 
de lichaam van een soldaat zou hebben 
afgedekt met eigen lijf. Hijzelf is onge- 
twijfeld als rechtvaardige in het goede 

paradijs van Gods hand. Wanneer ik 
hem herdenk op dit moment, dan gelden 
mijn povere woorden als een eresaluut. 
Ik heb zijn Vader en zijn Moeder ge- 
zien. Oorlog is voor hen een eigen be- 
grip geworden. Hun oude dag staat voor 
een berg van leed. 

Majoor Frans Knaapen. (Zie In Memo- 
rlam op pag. 7, Red.) Edele kerel, die 
alles voor zijn mensen was. Altijd voor- 
aan. Voorbeeldig in alles. Een vriend, 
waar ik trots op ben. Drie kogels. Dood. 
Zo is het vrijwel iedere dag. Steeds weer 
doden. Officier of soldaat, vooral sol- 
daten. En wij zakelijke, nuchtere Neder- 
landse mensen, wij zijn vervuld van onze 
eigen kleine zorgen. Onze dagen zijn te 

n 

boordevol van zovele andere 
zaken, die ons meer beiangen, 
Indië en gesneuvelden, dat 
ligt een halve wereld van 
ons weg. 

Wij staan direct klaar, om ons eigen leed 
te dramatiseren en de lidtekens der eigen 
wonden te tonen. Wij kijken zoveel en 
zolang naar ons zelf. 

* ♦ 
* 

TTIij moeten ons bezinnen op de een- 
heid der doden. Er is op de wereld 

misschien geen grotere eensgezindheid 
dan die der kruisen van Margraten. 
Tot die eensgezindheid kon alleen de- 
gene komen, die in het brandpunt van 
de strijd — die toch de tegenpool der 
eensgezindheid is — het eigen leven 
gaf. 
Wanneer wij ons bezinnen op die een- 
heid, dan lopen wij ook niet meer voor- 
bij aan het leed van anderen, als gold 
het een étalage. 
Dan krijgen de telkens kerende en ge- 
lukkig kleiner wordende lijsten van ge- 
vallenen in onze kranten, lijsten, die met 
een pijnigende regelmaat het leed van 
onze jeugd en van ons volk registreren, 
de zin, die hun waarachtig toekomt. 
Dan zijn wij niet meer de correcte, nette 
mensen, die op zijn tijd een monumentje 
weten te bouwen en bloemen leggen 
voor het vreemde leed van andere men- 
sen. Dan is dodenherdenking iets volko- 
men anders, dan alleen maar een dag 
met een mieserige maar toch romantische 
rouwsfeer. 
Dan zijn wij één van hart en één van 
zin. Dan weten wij heen te zien over 
de horizon, die ons eigen belang af- 
grenst. Dan kunnen wij ervaren, dat een 
smart, waarin men delen kan; kleiner 
wordt en beter te dragen. 
Beter te dragen, vooral vanaf dat ge- 
zegende mööient, waarop wij ervaren, 
dat God in Zijn liefde voor ons, gaat 
delen in de smart. 
Het moment, waarop men ervaart, dat 
bidden sterkt en draaglijk maakt. 
Ik denk aan een kind, dat ik zag bidden 
bij een grafkruis in Margraten. Een 
kind van het Limburgse land, met ge- 
vouwen handen. Met een ontroerende 
vanzelfsprekendheid, als gold het een 
eigen lieve broer. Zij bracht er het beste, 
wat zij had; haar gebed. 
Wie niet kan bidden, staat met volkomen 
lege handen bij een dodenherdenking. 
Zijn woorden kunnen klinken over de 
grafheuvels, maar het betekent niets 
meer dan de suizelende wind, die af 
en toe zijn geluid laat spelen tussen de 
kruisen. 

* * 
* 

Wie zijn handen kan vouwen zal er 
eerlijk staan en zijn eigen levensdaden 
durven confronteren met het levensoffer 
dezer doden. 
De eendere witte kruisen op de graven 
onzer gesneuvelden over de hele wereld 
zijn een sprekend symbool van de een- 
heid der doden. 
Maar tevens zijn zij; 
een appèl aan de levenden, om de een- 
heid te bewaren. 



RECLASSERING 

Pas op voor een vijfde stand van de 

% politieke delinquent in de samenleving. 

WAT MIDDEN-EUROPA ONS LEERT 

T^\ e schrijver Hans Wirts heeft in zijn boek „Gott 
■^Cgeht durch die Welt", erop gewezen, dat de 
wetenschap gewoon geweest is, de maatschappelijke 
samenleving in vier standen in te delen, waarbij dan 
de stand der proletariërs als de z.g. „Vierde Stand" 
de begrenzing naar onderen vormde. Deze vierde stand 
omvatte, naar de oude sociologische opvattingen, hen, 
die géén of uiterst gering eigendom bezitten — in 
de vorm van wat kleding en huisraad — en de Staat 
buiten hun arbeidskracht niets dan hun proles heb- 
ben aan te bieden. Intussen, zo schreef Wirts, is 
  echter in de laatste twintig, dertig jaren 

een vijfde stand ontstaan van mensen, die 
in materieel opzicht nog onder het be- 

  zitsniveau van de vierde stand staan, qua 
hun intellectuele ontwikkeling in een hogere klassifi- 
catie noteren. 

TVeze vijfde stand heeft men voor het eerst in 
••-^omvang en betekenis zien opkomen in de Cen- 
trale Landen van Europa, Duitsland, Oostenrijk, 
Hongarije, na de door hen verloren eerste wereld- 
oorlog en later — in de crisisjaren — ook in andere 
landen, als Frankrijk en Italië. De volkomen ont- 
waarding van het geld in de verslagen landen, de 
vreselijke inflatie, maakten van vele welgestelde lie- 
den uit de hogere en middenklasse bedelaars. De 
meesten zijn er nooit meer boven op gekomen. Het 
merkwaardige feit deed zich voor, dat kinderen uit 
deze verarmde gezinnen veelal niet ertoe kwamen, 
de consequenties uit de gewijzigde gezinsomstandig- 
heden te trekken, maar dat zij het kommervolle leven 
trachtten te ontvluchten door hun heil te zoeken in 
hogere studies aan universiteiten en technische hoge- 
scholen. Niet uit dorst naar wetenschap of met het 
doel de wetenschap in hun toekomstig leven te die- 
nen, maar om zo snel mogelijk en met vermijding van 
elke niet noodzakelijke uitweiding der studies, een 
titel of graad te behalen. Het dr. of ir. voor de naam 
moest de sleutel zijn, die de poorten naar een betere 
toekomst openen zou. Het gevolg daarvan is ge- 
worden, dat door de veelheid van doctors en inge- 
nieurs een devaluatie in betekenis en aanzien dezer 
titels plaats vond. Menig gegradueerde kon later blij 
zijn, dat hij zich voor broodsgebrek kon behoeden 
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door tramconducteur of taxichauffeur te worden. 
Geen land geeft daaromtrent sprekender feiten dan 
het kleine Oostenrijk. Nergens ter wereld worden 
zoveel academisch gegradueerden gevonden dan in 
Oostenrijk, maar nergens ook zijn er zoveel gegra- 
dueerden, die zulk een kommervol bestaan leiden als 
daar. Oostenrijk heeft er de gevolgen van moeten 
ondergaan. Het zijn juist deze intellectuële proleta- 
riërs geweest, die zich in de jaren van 1918 tot 1938 
in de binnenlandse politiek hebben geworpen. Zij 
lieten zich meeslepen met de nationaal-socialistische 
demagogie en hebben een voornaam deel van de 
schuld van de jammerlijke loop van zaken in deze, 
voortdurend in gisting zijnde, kleine republiek. Bij 
alle nationaal-socialistische terreuracties en putschen 
speelde het intellectuële proletariaat de voornaamste 
rol en het spreekt boekdelen, dat het in de Verbods- 
tijd op Duitse bodem gevormde nationaal-socialistische 
„Oostenrijkse Legioen", .voor het overgrote deel be- 
stond uit studenten of brodeloze academisch gegra- 
dueerden. 
Na deze tweede wereldoorlog is de financiële en 
economische ineenstorting in de Midden-Europese 
landen en daarmede ook van de meeste gezinnen in 
die landen volkomen. Ook thans weer zien we het- 
zelfde verschijnsel als na de eerste wereldoorlog, 
maar thans nog in veel grotere mate: er heeft weer 
een vlucht plaats naar de gehoorzalen der universi- 
teiten en technische hogescholen. Van alle hoge- 
scholen in Duitsland en Oostenrijk wordt bericht, 
dat zij overvuld zijn. Oud-officieren en soldaten van 
alle leeftijden, jongelingen in lompen gehuld en wie 
de ontbering uit de ogen straalt, trachten in ijltempo 
de begeerde titel te behalen. Uiterst gering is het 
aantal dergenen, die het om de studie op zichzelf 
te doen is. Daarnaast openbaart zich, vooral onder 
de daarvoor meest geschikten in de krachtigste jaren 
van het leven, een afschuw voor lichamelijke arbeid 
en heeft er een ware run plaats op het ambtenaars- 
bestaan, al is dit ook nog zo karig. Het overheids- 
personeel is dan ook enorm in omvang toegenomen 
en omvat een exorbitant aantal z.g. hoedenproleta- 
riërs. 

, T~\ och er is meer. Duitsland en Oostenrijk zijn 
•'-^overstroomd van D.P.'s, de z..g. ontheemden, 

levende in kampen of in duizendvoudig aantal onder- 
gedoken bij particulieren. In hun gastland zijn zij 
niet thuis en niet welkom. Zij zitten als in een 
wachtkamer en wachten gelaten af, wat de mogend- 
heden omtrent hun lot beslissen zullen. Het overgrote 
deel dezer D.P.'s behoorde eertijds in het eigen land 
tot de hogere of middenklasse. Daarin ligt ook de 
verklaring van hun vlucht en hun verblijf, in talrijk 
aantal, in de vreemde. Zij zijn van alle bezit be- 
roofd, worden geduld, leven onder allerlei uitzondg- 
ringsbepalingen en hebben van de weeromstuit in 
het algemeen weinig lust door eenvoudige arbeid 
zich voor het gastland in te spannen. Maar wel 
trachten zij hun geestelijke levensniveau te behouden, 
zoeken zij werkzaamheden in postjes, waarin zij 
„mijnheer" kunnen blijven en omzwermen met dui- 
zenden de inrichtingen van middelbaar en hoger 
onderwijs. Op de Oostenrijkse universiteiten over- 
treft het getal D.P.-studenten dikwijls in inheemse 
en dikwijls is de animo zo groot, dat zij voldoende 
in aantal zijn, om eigen inrichtingen van onderwijs 
op te richten en in stand te houden. 
Voeg daarbij dan nog de studerende en naar heren- 
postjes zoekende jeugd van de millioenenbevolking 
van Oost-Duitsland, welke thans in veelal erbarme- 
lijke omstandigheden in West-Duitsland bijeenhokt 
en men heeft een goed beeld van de omvang van het 
intellectuele proletariaat, van de v ij f d e stand, 
welke Europa in zijn midden weet. Waarbij we dan 
nog maar niet spreken van dat intellectuële proleta- 
riaat in andere Europese landen, die, al behoren ze 
dan ook tot de overwinnende naties, niet minder nood 
en ellende kennen. Welk een reservaat van toe- 
komstige duistere krachten...™ 

C. H. 

WER|§DI 

PIER BEGRIJPT HET NIET. 
Laten we zeggen dat hij Pier heet. Hij is groot, 
sterk, bekwaam tot het boerenwerk, en heeft weinig 
belangstelling voor de dingen buiten zijn dagelijkse 
gezichtskring. Ook weinig kennis van alles wat niet 
zijn werk en gezin betreft. 
Omstreeks 1930 leed hij armoe in Friesland, zoals zo- 
veel boerenknechts. Hij „liep in de steun", zoals dat 
heet. Toen zei de Overheid tegen hem: „Pier, ga naar 
Duitsland, daar worden melkknechts gevraagd, daar 
is werk, hier niet." En Pier ging. Hij vond er werk 
en brood. Hij leefde zuinig en hield geld over. Hij 
vond een meisje en trouwde er mee. En leefde ge- 
lukkig. Van politiek had hij zoveel verstand als ooit 
tevoren, dat wil zeggen niets. 
Toen kwam de oorlog. Een bombardement rukte zijn 
dochtertje weg. Na de oorlog moest hij Duitsland 
verlaten. Aan de grens namen Nederlandse ambtena- 
ren hem zijn spaargeld af: 1200 gulden, zijn hele be- 
zit. Hij kwam weer in Friesland en moest op stro 
slapen, hij had geen geld om iets te kopen. Hij be- 
gon weer te sparen, maar er waren nog geen huis- 
houdelijke artikelen te krijgen, hij moest zich redden 
met gekregen stukken en brokken. En zijn eerlijk ver- 
diende 1200 gulden kreeg hij niet terug, omdat hij 
vrijwillig in Duitsland was gaan werken. Hij heeft ze 
nóg niet terug. 
Pier begrijpt nog steeds niets van de politiek. 

(Overgenomen uit „De Groene"). 
* 

COLLABORERENDE ZUIVERAARS. 
Na de reeds vermelde uitspraak van de Raad van 
Beroep inzake Perszuivering in de zaak van het 
„Nieuwsblad van het Noorden", heeft die Raad 
in zijn uitspraak in de zaak van het „Nieuwsblad 
van Soest en Baarn" wederom getuigenis afgelegd 
van zijn merkwaardige houding, die de principieel 
gebleven bladen disqualificcert. 
In deze tweede uitspraak maakt de Raad van Be- 
roep de ontzettingen tot 1949 van de drie commissa- 
rissen van het blad ongedaan. 
-— Deze uitspraak wekt de indruk, dat de Raad van 
Beroep de veelomstreden onderscheiding heeft aan- 
vaard tussen actieve schuld der journalisten en 
„slechts" indirecte verantwoordelijkheid der finan- 
cieel geïnteresseerde dagblad-eigenaars en commis- 
sarissen. 
De verdediging van dagbladdirecties en -commissa- 
rissen is steeds Op deze onderscheiding gericht ge- 
weest. Aanhoudend hebben zij en hun verdedigers 
aangevoerd, dat niet zij, maar die slechte journalisten 
de enige boosdoeners geweest zijn. Hun commissariaat 
was immers slechts een formaliteit. Zij lazen het blad 
immers niet eens! 
Wanneer de Raad van Beroep deze houding der 
commissarissen goedkeurt, verliest hij moreel het 
recht de redacteuren te straffen en wordt de hele 
perszuivering een paskwil. 
Wij blijven echter van mening dat ook in de directies 
en de commissariaten van persorganen slechts plaats 
behoort te zijn voor lieden, die beseffen, dat zij in 
het perswezen een hoog geestelijk goed onder alle 
omstandigheden te verdedigen hebben. 

* 
DE RIDDERLIJKE LEEUW. 
Mr. A. J. M. van Dal schrijft in een artikel in 
„De Maasbode" het volgende naar aanleiding van 
het proces Rauter; 

„Er zijn er weinigen, die zich hebben inge- 
dacht in de mogelijkheid, dat wat rechtvaardig 
in Nederlandse ogen schijnt, aan anderen wet 
eens minder rechtvaardig zou kunnen voor- 
komen. 
Van die mogelijkheid heeft echter een Rauter, 
die als een ridderlijke leeuw zich tegen de be- 
schuldigingen van hardheid, wreedheid, wille- 
keur en flagrante schendingen van oorlogs- 
recht verdedigde, velen in de rechtszaal het 
begin van besef bijgebracht." 

Mr. van Dal meent verder: 
„Dat er na vandaag, gronden zijn om de tra- 
gische figuur Rauter niet tot de misdadigers te 
rekenen. Als hij, via dit proces, aan de oorlog 
zou ten onder gaan, gaat hij onder als een 
soldaat. Als Rauter sterven moet, zal hij ster- 
ven a/s-een man, zoals zijn tegenstanders uit 
het verzet gestorven zijn." 

-- „De Waarheid" neemt dit stukje proza van Mr. 
van Dal uit „De Maasbode" over, en plaatst het 
onder de kop: „Zeg mij wie Uw vrienden zijn en 
ik zal U zeggen, wie gij zijt". Merkwaardig is, dat 
deze kop niet alleen op Mr, van Dal, maar ook op 
„De Waarheid" toepasselijk is. 

  DUIDELIJKE TAAL   
Degene, die de dader, die de paal, welke aan de brug. 
die op de weg, die naar Oostergraafsmeer voert, ligt, 
staat, omvergeworpen heeft, aanwijst, ontvangt een be- 
loning van I. 10.—. — 

(Uit een gemeenteverordening, ergens 
in Nederland, ergens in het verleden). 



DE BEESTMENS VAN DER WAALS 

Wanneer men de gedragingen van Van der Waals gedurende de bezettingsjaren nagaat, stuit 
men nu en dan op zulke beestachtige manipulaties, dat men zich in ge moede af gaat vragen of 
deze man, anders dan uit physiologische overwegingen, nog wel de naam: mens verdient. 
Zijn geschiedenis getuigt van een zo afgrijselijke en weerzinwekkende mentaliteit, dat zelfs de 
grens-specimen van de zoogdierlijke orde ervan zouden kunnen gruwen. De benaming reptiel zou 
op deze man beter van toepassing zijn (zelfs in letterlijke zin opgevat door zijn kameleontisch 
vermogen om zich aan elke „kleur" aan te passen) dan iedere andere betiteling. 
Waar Van der Waals op trad liet hij een breed en luguber spoor van mensenbloed na en hij 
wentelde zich erin om, als een varken in de drek. 

Toen de papieren van Van der Waals' secreta- 
ris, Mossinkoff, hem op een gegeven moment 

een nieuwe identiteit moesten verschaffen, 
deinsde hij er niet voor terug deze man mee te 
lokken naar zijn jacht in de omgeving van Aals- 
meer, waar hij hejn in de koeien bloede ver- 
moordde en in het water deed verdwijnen na hem 
als een speenvarken in moten te hebben gehakt. 

Vóór de oorlog onderscheidde Van der Waals 
zich in niets van andere burgers van de stad 

Rotterdam of het moest al zijn door het feit, dat 
hij in een betrekkelijke korte tyd kans zag res- 
pectievelijk drie verschillende vrouwen tot wet- 
tige echtgenote te nemen. Ook toen bleek al, dat 
ontrouw een van zijn sterkste zijden was. Na de 
tiende Mei kwam deze eigenschap echter eerst 
recht tot openbaring. 

Zijn carrière. 

Hij begon zijn — in haar soort pijlsnelle — car- 
rière door zekere technische geheimen aan 

een ingenieursbureau te ontfutselen, welke hij 
voor een flink bedrag bij de Duitsers aan de man 
wist te brengen. Het was immer geldzucht, die 
hem dreef tot zijn daden. Telkens weer bleek, dat 
Mammon voor hem de enige en ware god was en 
hij diende hem met ziekelijke hartstocht. Als een 
tweede Shylock handelde hij in mensenvlees in 
een omvang, welke de Shakespeareaanse schep- 
ping tot een lieve jongen zou kunnen verheffen. 
Hij legde daarbij een gewetenloosheid en geraffi- 
neerdheid aan de dag, die hem op sinistere wijze 
ver uit deden steken boven de grauwe massa der 
kruimel-verraders. 
Zijn gave tot waarlijk verbluffend toneelspel, 
stelde hem in staat letterlijk elke rol te spelen, 
die de omstandigheden hem opdrongen. Geen 
détail verwaarloosde hij bij zijn luguber spel, ter- 
wijl een volkomen gemis aan moreel besef hem 
elk stuk deed spelen tot de uiterste consequentie. 

D 
e Kriminal-Director Schreieder, SD-Afdelings- 
chef te Den Haag, ^jje, samen met zijn collega 

van de Abwehr: Giskes, 
reid heeft verworven door 
van de tekortkomingen 

:nstei>, het z.g. Kngland- 
al gauw op de korrel. 

(misschien beter: riva 
zo'n beruchte vermaan 
zijn volledige uitbuiti: 
der Engelse spionnagei 
of .Nordpolspiel, had h 
Die kerel moest hij hébben, die jongen verstaat 
zijn vak. 
Vijfduizend gulden geeft hij hem voor het ver- 
schaffen van inlichtingen, die leidden tot de 
arrestatie van een illegaal spionnage-complot in 
Haarlem en omgeving. Als Van der Waals hem 
binnen korte tqd nog andere inlichtingendiensten 
in handen speelt, komt hij in vaste dienst tegen 
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Vandaag 16 April 

Op deze datum zal het 
proces beginnen, waarin Van der Waals, de 
geraffineerdste en meest succesvolle S.D. spion, 
zijn laatste grote rol speelt. Evenals dat bij 
het proces Rauter het geval was, hopen wij 
van deze rechtzitting een uitvoerig verslag te 
kunnen geven. Helaas is het ons niet mogelijk 
dit eerder te doen dan in het volgende num- 
mer. Wij meenden er echter goed aan te doen 
ter oriëntering van onze lezers een kort over- 
zicht van de sluwe practijken van deze man 
te geven. 
Te verwachten is dat dit proces veel aan hef 
licht zal brengen wat tot nu toe achter het 
geheimzinnige waas, dat spionnagezaken immer 
omgeeft, is verborgen gebleven. 

een salaris van ƒ 1100.— per maand plus vergoe- 
ding van onkosten, terwijl bijzondere prestaties 
naar waarde zullen worden geschat. 

* 
Hoe hij werkte. 
T ntussen is Londen begonnen zijn agenten boven 

ons land te parachuteren. Voorzien van zen- 
ders worden ze neergelaten in maanlichte nach- 
ten met de opdracht, inlichtingen ten dienste van 
de geallieerde oorlogvoering te verzamelen en 
het verzet hier te lande richting te geven. Een 
agent stelt zich, volgens opdracht, in verbinding 
met een illegale groep, die echter, mede dank zjj 
het werk van Van der Waals, zwaar door de SD 
i* gepenetreerd. Zijn spoedige arrestatie is het ge- 
volg. Third-degree methodes en een code-deskun- 
dige leveren de Duitsers de code op, .welke de 
agent voor het onderhóuden van het contact 
met Engeland is meegegeven. 
Het gelukt de SD, zij het aanvankelijk sporadisch 
en gebrekkig, korte-golf contact met Engeland 
te bewerkstelligen, Schreieder ziet verre perspec- 
tieven. Het is hem bekend, dat er meerdere agen- 
ten in Nederland opereren en dat er zeker meer- 
dere zullen komen. \ 
Hij ziet zijn kans. Dagen en nachten is hij bezig 
de aanwezige gegevens te verwerken. Hij com- 
bineert, hij deduceert, kortom, hij prakkizeert 
zich suf. Zoekend en tastend gaat hij zijn weg. 
Dan krijgt hij een lumineus idee. Van der Waals, 
die handige snuiter, moet naar Engeland. Die 
moet dat zaakje eens „gründlich" opknappen. 
Hij roept hem bij zich. „Lieber Anton", zegt hij, 
„nu gaan we een spelletje spelen, waar ze in 
Engeland een akelige stuip van zullen krijgen. 
Jjj gaat naar burgemeester Oud en je beweegt 
hem naar Engeland over te steken, jy, als illegaal 
werker, gaat met hem mee. Als je zover bent, 
kom je maar eens terug. Heil Hitier". 
Het contact is spoedig gelegd. Voor een man als 
Van der Waals is zoiets maar een koud kunstje, 
Cranendonk noemt hij zich nu (één van de plm. 
twintig namen, die hij heeft gevoerd en waarvan 
de illustere naam: baron Sweerts de Landas Wy- 
borgh wel de meest spectaculaire is). Mr. Oud 
voelt er wel iets voor. Maar Van der Waals laat 
zich door zijn hebzucht verleiden tot een stomme 
fout. Hij vraagt Mr. Oud ƒ 12.000.— gulden voor 
onkosten en zo. Schreieder weet daar niets van. 
De burgemeester betaalt ze, maar krijgt langza- 
merhand argwaan. Hij trekt zich voorzichtig te- 
rug. De arrestatie van Oud wordt geënsceneerd 
om hem vrees aan te jagen. 
„Mijnheer Oud, het wordt hier te gevaarlijk voor 
u", waarschuwt Van de Waals als de burgemees- 
ter kort daarop weer wordt vrijgelaten. Doch Mr. 
Oud blijft bjj zijn besluit, hij gaat niet. Maar Van 
der Waals steekt het geld in eigen zak. 
Via zijn secretaresse, waar Van der Waals een 
„yerhoudinkje" mee heeft, hoort Schreieder van 
de buit. Woest is hij erover. Die kerel is onbe- 
trouwbaar, een gemeen sujet. Dat geld moet op 
de tafel komen. Maar als hij zijn pupil er om 
vraagt zegt deze dat het — hoe bestaat het — 
juist in de afgelopen nacht is gestolen. Schreieder 
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Als van der 
Waals voor 
de vierde 
maal in het 
huwelijk 
treedt.... 
De bruid, te 
goeder trouw, 
kent hem 
slechts als 
illegaal 
werker. 

proeft het bedrog, maar hij kan niets zeggen, 
Alleen ziet hij ervan af Van der Waals naar En- 
geland te sturen. De man zou in staat zijn zijn 
diensten duur aan de Engelse inlichtingencen- 
trale te verkopen. Bovendien blijkt het in de loop 
van de tqd niet meer zo noodzakelijk te zijn. Er 
worden andere agenten gearresteerd. 

Londen interneert eigen agenten. 
Medio '42 beschikt de SD over zes verschil- 

lende radiografische verbindingen met En- 
geland. En Engeland vermoedt niets. Trouw wor- 
den de wapenzendingen en agentendroppings aan- 
gekondigd en de SD vangt alles op. In 1943 be- 
vindt zich een vijftigtal agenten in Duitse ge- 
vangenschap. Op 29 Augustus 1943 weten twee 
agenten uit Haaren te ontvluchten. 
De Duitsers maken zich er niet zo ongerust over. 
Laat ze maar gaan. Ze zullen Engeland seinen, 
dat het onbetrouwbare kerels zijn, die na aan- 
komst in Engeland direct moeten worden geïn- 
terneerd. Inderdaad worden beiden, de agenten 
Daurlein en Ubbing, in Engeland tot het voorjaar 
van 1944 geïnterneerd  Dan worden de door 
hen gegeven waarschuwingen bevestigd door an- 
dere teruggekeerde agenten en wordt Engeland 
— eindelijk — wat huiverig voor de bijna fantas- 
tisch goed sluitende organisatie van de Neder- 
landse „illegale inlichtingendienst". De contacten 
worden allengs verbroken of van onnut voor de 
SD. 
Het aandeel van Van der Waals in dit „Spiel" 
is nog niet precies vastgesteld, maar dat hij er 
een grote rol in heeft gespeeld, staat vast. Overi- 
gens heeft hij in die tijd ook zijn meer grove ver- 
raderswerk niet verwaarloosd. Zo bewerkte hy 
op 1 Mei 1943 de arrestatie van bijna alle voor- 
aanstaande leden van het Nationale Comité, w.o. 
de oud-ministers Van Dijk en Verschuur, de ka- 
merleden Schouten, RUtgers, Joekes en Vorrink. 
Toen hij op een gegeven moment teveel boter op 
zijn hoofd kreeg, liet hij zich vermoorden  in 
de krant. De moord was slechts in scène gezet 
door de SD en Van der Waals koos onder een 
nieuwe naam een ander werkterrein. 

Van der Waals als Canadees agent. 
Tot de bevrijding bleef hij zyn verderfelijke ac- 

tiviteit ontwikkelen. Hij maakte de inkomst 
der geallieerde te Zuidlaren mee. Hoera roepend 
stond hij langs de weg en niemand zwaaide 
enthousiaster met het rood-wit-blauwe vlaggetje 
dan Van der Waals. 
Hg bood zqn diensten aan aan de Canadian Field 
Securety Service. „Oké", knauwde een Canadese 
majoor onverschillig, „we'U have it". Eerst na 
maanden werd hy ontmaskerd, terwyi hy werk- 
zaam was te Beriyn en kreeg hy de plaats, die 
hem toekwam: de cel: 
Vandaag zal over zijn wandaden worden geoor- 
deeld. Tgdens het vooronderzoek beriep hy zich 
erop in opdracht van geallieerde diensten te heb- 
ben gewerkt. Het klinkt onwaarschyniyk, maar 
in de wereld van de spionnage is welhaast alles 
mogelijk. 
De rechtzitting zal leren wat daar van waar is. 

TOON. 
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Een lid van een sabotage ploeg, ergens in het 
Noorden van ons land. vertelt hier met eigen 
woorden, hoe hij de bevrijding en wat daaraan 
voorafging, beleefde. 
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Hlot door Willem van Tuinen. 

Donderdagmiddag voelden wg, dat het hier 
spoedig zou aflopen. De Moffen trokken 
massaal terug en het front, een wel extra 

elastisch front, lag enkele uren achter de bosjes 
en de oude rivier in het Zuiden. Wij hingen die 
middag veel in de kamer om en rhaakten wat 
ruzie over de orders, die ons wèl of niét gegeven 
werden. 
Wij mochten niet eens meer saboteren. Misschien 
was dat wel om de ongelukkigen in de kleine, 
gele gevangenis, te sparen of omdat er niet te 
veel vernield mocht worden; er werd beweerd dat 
de Maquis in Frankrijk zóveel de lucht in had 
laten vliegen, dat de Tommies er meer last dan 
gemak van hadden. Wij konden dit allemaal best 
begrepen, maar ze hadden zoiets vooruit toch wel 
kunnen raden. Waarom hadden ze dan saboteurs 
van ons gemaakt? Jarenlang hadden wij op onze 
kansen gewacht en nu die er lagen, waren twee 
nachten toch wel wat kort. Of zou de staf ons 
hier wat laten omhangen, hier achteraf, zodat 
straks de tanks voorbij zouden rollen en wij er 
haastig achteraan mochten rennen? 
Die staf kon naar de maan vliegen! Waarvoor 
hadden we eigenlijk een staf? Wij konden het 
zelf beter. Alleen de „verpleging" was geweldig 
geregeld, maar wij zaten hier toch niet om ons 
dik te eten. Och man, ze hadden nooit geen staf 
moeten vormen. Het was om je dood te lachen, 
die gewichtigdoenerij met al die rangen. Waar 
maar enkele mannen bijeen waren, werden er 
commandanten, leiders en stafjes benoemd. Daar 
konden ze meteen wat September-artisten in weg- 
werken. Oh, je zou het zien, straks zouden al die 
heren met strepen en banden rondlopen. En dan 
mochten de oude getrouwen voor hen defileren. 
Ze hadden ons allemóél maar tot commandanten 
en stafofficieren moeten bevorderen. Met de on- 
derscheidingen kwam de afgunst, het gecompli- 
ceerde. Het zuivere, het enkelvoudige, het gelijke 
in de strijd, verdween  
Neen, dat was natuurlijk allemaal gedaas! Er 
moesten „gewonen" zijn en „hogen", er moest 
leiding zijn. Zelfs de KP's hadden immers altijd 
leiders gehad. Onze commandanten waren trou- 
wens best en onze staf ook. Moest je ze eens horen 
over sommige andere districten. Nee, wij hadden 
een „moorddistrict". Als ze ons nu maar wat lie- 
ten doen. Zouden wq niet naar het front kunnen 
gaan? W^j wilden hier absoluut niet blijven han- 
gen! 

Zo zaten wij heerlijk te kankeren en prezen 
ondertussen de „verpleging". De zon stond 

onnatuurlijk fel en warm boven de bosjes, het 
was één glinstering van verse, sterke kleuren, 
groen en rood en vlammend geel. En tussen en in 
de wallen stond alles in bloei. In de kamer wacht- 
ten wij. De walm van de tabak kringelde naar 
de zolder, de kachel stond verwaarloosd in as en 
vuil, aan de muren hingen de portretten van def- 
tige, stijve boerenmensen. In de bedstede lag een 
commandant slaperig rond te kijken en te luiste- 
ren, een groezelige hand hing over de rand van 
het bed, om dit niet onder de sigarettenas te 
morsen. In de schemerige hoeken lagen er een 
paar op de vloer te snurken; glimmende wapens 
stonden ordeloos tegen de muur. Aan de tafel za- 
ten ze te kletsen en te eten. De zorgelozen! Een 
bende was het, een heerlijke, een prachtbende! 
Eén keek door een venster omhoog naar een- 
zame vlieger, die speurend rondvloog. 
„Een Mof". 
„De laatste! Om de condoleance's aan de Führer 
ever te brengen". 
„Neen, het is geen Mof. Die heeft geen jagers 
meer. Deze zoekt naar onze trein, de dode trein!". 
„Misschien hebben alleen wtj een trein, wie weet. 
Dat schip hadden wij ook nog moeten inpikken, 
jongens. Waarom, hebben wjj dat eigenlijk niet 
overvallen?" 

„De leiding!" 
„Wéér die leiding'. Het was anders de moeite 
waard geweest, die boot te nemen. Dat had mooi 
kunnen worden: een trein, een schip, en straks, 
misschien nog een tank, een echte tank!" 
„Klets niet, vent, dat ding blijft wel liggen, hoor. 
Vanmorgen stroopten die lui hier de boerderijen 
nog af om boter en melk. Nee, dat ding ontsnapt 
niet meer". 
„Nou, en toch was het prachtig geweest " 
„Och kerel, wij zijn geen roversbende. Wat wou 
jij eigenlijk met die rotboot?" 
;,Nou, de eer en zo". 
De anderen grijnsden. „De eer, zegt ie! Die eer 
van ons duurt één week, of twee, met of zonder 
boot. En dan mogen wij de boel inleveren en 
kunnen we naar moeder gaan. De eer! De oude- 
ren, de slimmerikken, diè nemen de eer en 
meteen hun oude stellingen." 
„Wel, dan zijn wij tenminste vrij!" 
„Vrij? Waarin?" 

Zo, half slaperig ruzieden wij wat, omdat er 
anders niets te doen was. De zon was naar 

het Westen verschoven en stond nu boven de 
polderdijk, waar het soms glinsterde van wapens 
en helmen. Achter de boswal lag er één die 
Moffen door de Franse verrekijker op te nemen. 
Wij waren eigenlijk trots op dat ding. Geen en- 
kele groep had zo'n ding, vast niet. En in elk 
geval zo'n beste niet. 's Morgens hadden wij om 
beurten de schooiende Moffen bespied, toen ze 
dicht bij waren. Het béte van hun botte gezichten 
onder de belachelijk grote helmen, hadden wij 
duidelijk kunnen zien. Wat een vee, die Moffen. 
Bah, wat een mensen! Hadden wij er de brens 
maar op leeg mogen laten ratelen! 
Waarom waren er vannacht eigenlijk geen wa- 
pens neergekomen op het afwerpterreln ? Wilden 
de Tommies het nu zonder onze hulp klaren? 

dat er in de buurt van zo'n paaltje een KP ge- 
vestigd was en dat het cijfer het nummer van 
de groep was. Dit moest streng geheim blijven. 
Nu, hij geloofde het prompt. Maar een paar we- 
ken later vroeg hq mij naar die bordjes met ste- 
kelvarkens en dennenappels er op geschilderd; 
jullie weten wel, die Moffenbordjes. Ik leuterde 
toen wat over geheime aanwijzingen voor ons, 
maar hij heette het mij liegen. Nu gelooft hij niets 
meer van mü, dat van die KP niet en al het an- 
dere ook niet. Ik ben de gunst kwijt, en prachtig 
©p tijd hier terecht gekomen. Een mooie mop, 
hè!" 
„Een rotmop; hoe lang heb je daar over ge- 
daan?" - m 
„Vertel jij dan één die beter is!" 
De andere probeerde het, en allemaal vergaten 
wij een poosje, waarvoor we hier eigenlijk zaten. 
Daags tevoren hadden we ook zo gezeten, min- 
der talrijk trouwens, en toen waren enkelen „los" 
gekomen. Ze hadden hun echte namen verteld en 
hun woonplaats en wat ze zo al uitgespookt had- 
den. Even later waren ze er zelf ietwat van ge- 
schrokken. En nu werd het niet meer aangeroerd. 
Het was nog niet verantwoord om je bloot te ge- 
ven. En Wij mochten dan soms gek en roekeloos 
te werk gaan, ons verleden en onze namen bleven 
„top-secret!" 

Zo ging de middag voorbij. 1" de oude kamer 
hing de stank van olie en benzine en éen ge- 

smoorde kachel, de lucht van bezweette kleren 
en de walm van slechte tabak. En daar waren de 
bundels zonlicht, die de zwevende stofjes opvin- 
gen, die vreemde figuren toverden in de half- 
donkere hoeken. 
Wat een leven! 
Het werd weer nacht. Er'waren nóg geen orders 
bekend gemaakt en wij waren nu echt ontevre- 
den. Alles verzamelde zich in de kamer, zelfs de 
wachten liepen in en uit, om te horen wat er 
stond te gebeuren. Twee „para's" met zwarte 
snorretjes zaten glimlachend naar de zenuwach- 
tig-drukke gesprekken te luisteren. Ze hadden 
waarschijnlijk nog wel eens iets anders gehoord! 
De commandanten waren wat verlegen met de 
situatie en werden soms korzelig. Dit moest niet 
te lang duren, het was eigenlijk een wat klein ge- 
doe. En dat in zo'n tijd! Voordat ik mij zelf in 

toen een eind langs 
de Rijksstraatweg 

„Para's" !) waren er afgeworpen, zeiden sommi- 
gen. Natuurlijk een smoesje, een doekje voor het 
bloeden. 
Eén begon er te vertellen: „Ik lig bü een boer, 
een reuze kerel, maar niet al te snugger. Onlangs 
vroeg hü mü wat die paaltjes betekenden met de 
letters KP en een eüfer, die hier en daar aan de 
weg staan. Natuurlijk heb ik hem wüs gemaakt 

de debatten en speculaties betrok, ging ik naar 
buiten en nam een wacht over. De nacht was 
weer goed, hier was alles weer mooi en zuiver. De 
fazanten riepen weer, de dennen neurieden een 
vreemd lied, geruchten uit het Zuiden dreven over 
mü heen. Het zou spoedig afgelopen zün. De Tom- 
mies bleven niet meer hangen. Misschien nog één 
nacht en één dag en dan  Ik trilde als een 
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riet. Zo had ik in het kamp getrild, als wij fan- 
taseerden hoe de Tommies door de poort zouden 
marcheren, onder die vervloekte vlaggen door. 
Hoe wij dan uit alle beklemming en druk zou- 
den springen. Oh, als alle schaduwen wegvielen! 
Alle schaduwen? Of zouden sommige dan juist 
dichter en donkerder worden? Het had nog zo 
lang geduurd en in al die kampen waren ze zo 
wreed. Niet aan denken, niet aan denken, dit 
werd zeker de laatste nacht. 
Wat rommelde het daar weer! 

Het wérd de laatste nacht. Tegen twaalven 
kwamen de gevechtsgroepen het laantje af- 

zakken en bleven voor ons hol staan. In de kamer 
waren een bende „hogen" aan het confereren. Het 
zag er naar uit, dat het nu menens werd. Even 
later moesten wij alle wapens ophalen en om ons 
lichaam sjorren. Achter ons stelden de anderen 
zich op. Wjj zouden dus naar de Engelsen gaan! 
Met iets van weemoed keken wjj achterom naar 
de schuur met het puntdak en naar het oude huis 
waar „muoike" nu weer alleen zou achterblijven 
in de holle kamer. Er bleef iets hangen onder die 
zolder en het wrakke dak, dat wij niet konden 
meenemen. Maar vóór ons lag de weg naar de 
vrijheid! 
Fluisterend werden er commando's doorgegeven. 
Toen zette de lange sliert zich in beweging. Het 
werd een avontuurlijke reis. Eerst langs een pol- 
derdijk, toen met een praam over een riviertje, 
dan door het drassige land, dwars over de spoor- 
lijn, weer door weiland, toen een eind langs de 
Rijksstraatweg — het gevaarlijkste gedeelte! — 
en afbuigend naar het Oosten, de weilanden weer 
in. Bij een boerderij werd halt gehouden om uit te 
rusten en nieuwe orders te krijgen. Het was een 
zware tocht geweest door de natte weilanden, met 
al die rommel op je rug en met bovendien die 
militaire poespas van „dekken" en „ganzepas", 
waar wij de draak mee staken. Maar toch waren 
wij er trots op, dat wij door een front gebroken 
waren, dat wij in frontgebied zo maar een rivier, 
een spoorlijn en een grote weg waren overgesto- 
ken. Ik geloof niet, dat wij beseften dat wij nu 
eigenlijk al vrij waren. We zaten nog midden in 
de spanning van een illegale operatie. Het was 
nog donker, wij waren zeer voorzichtig en had- 
den de wapens nog op scherp. Neen, wij voelden 
het nog niet, dachten er in elk geval nog niet 
aan. — De commandant vertelde ons het doel. In 
het dorpje achter "de rivier zaten, dat was zo goed 
als zeker, enkele Canadesen met tanks, die be- 
hoefte hadden aan infanterie. Wij waren infan- 
terie, dus Het kon nog wel gevaarlijk worden, 
want de Canadezen schoten 's nachts op alles wat 

bewoog. En des te meer, nu er vlak bjj het dorp 
nog Moffen zaten. Daarom moest de sabotage- 
groep maar voorop marcheren, als „kogelvanger". 
Waren wij halverwege het dorp, dan moesten wij 
het Wilhelmus en „It's a long way" zingen. De 
sabotage-groep was voor geen kleintje vervaard, 
dacht hij. 
Wij probeerden onverschillig te blijven, maar kon- 
vyen het toch waarlijk niet helpen dat wij straal- 
eigenwijs langs de anderen naar voren liepen. Die 
commandant was een reuze vent, van zo eentje 
namen wij een „ganzepas" er op toe. 
En zo marcheerden wij aan de kop, toen het sein 
gegeven werd en de stoet in beweging kwam. 
Eerst ging het v^eer langs een slecht pad, maar 
spoedig kwamen wij op een kale weg, die recht 
naar het dorp liep, dat achter de rivier lag. 

Ti et begon nu licht te worden. Het fragiele licht 
van een Aprilmorgen, van een bevrijdingsmor- 

gen. Dit was hetzelfde licht dat tussen de dennen 
en de keuken door over het appèl-terrein viel, 
wanneer we stonden te huiveren en te Ijjden op 
het vroege appèl. Dit was hetzelfde licht, dat 
bleke gevangenen voor het laatst hadden gezien 
wanneer ze tegen al die koude muren in Europa 
hadden gestaan. Dit was de vervulling! 
Halverwege het dorp begonnen wij te zingen. 
Eerst schuw, langzamerhand voller, tenslotte fors 
en machtig, niet meer tegen te houden. De vry- 
heid zélf stroomde over dit land. Het rolde, rólde 
over de velden. En toen aan het einde van de weg 
een man In een vieze, gele overall de brug om- 
hoog trok en iemand zei: „It 's oké" en onze voe- 
ten daverden over het brugdek, toen waren wij 
vrij! Vrij ! 

i) Parachutisten. 

ZIENDE BLIND 
4fr 

„Nieuw Nederland" maakt de balans op van de 
aantallen der communistische partijleden in 57 
landen. Het totaal is 19.6 mlllioen op 1800 milli- 
oen en de percentages zijn b.v. voor Nederland 
0.6, voor Frankrijk 3, voor Amerika 0.05, voor 
Xsjecho-Slowakije 9.8, voor Polen 4, voor Rus- 
land 3 enz. 
Kleine aantallen dus en daarom meent het blad 
te kunnen opmerken, dat, als men deze aantallen 
beziet, er weinig vrees behoeft te bestaan voor 
de gedachte, dat de wereld binnenkort de com- 
munistische ideologie zal aanhangen. 
Men zou zo zeggen, waar maken we ons bezorgd 
over. 
Nu, bijvoorbeeld, geachte steller van deze opmer- 
king, over het feit, dat ondanks deze geringe 
aanhang 9 van de 24 vermelde Europese landen 
door de communistische ideologie beheerst wor- 
den. 
En, bijvoorbeeld, over het feit, dat in de 16 an- 
dere, vrije, landen reeds 16.6 millioen communis- 
ten zijn. 
En, bijvoorbeeld, over het feit, dat 9.8% det 
Tsjecho-Slowaken het bestond een revolutie t« 
doen slagen. 
En, bijvoorbeeld, over het feit, dat 8% der Rus- 
sen geheel Rusland ringeloort. 
Men moet zijn blik niet richten op de getallen 
van hen, die communist zijn, men moet zijn blik 

richten op de getallen van hen, die niets zijn. 
En men moet op het kritieke moment zijn hoop 
niet bouwen op duizend of tienduizend mannen, 
die tezamen een hoop zand vormen, maar op tien 
kerels, die ergens in geloven en gedisciplineerd 
zijn, die tezamen een rots vormen. Dat doen de 
communisten ook en zo slagen zij met luttele 
procenten  
Onze vrees en onze hoop hebben het anker slecht 
liggen, als het in de getallen ligt. 
3% communisten is niet veel. 80% bladeren in 
de wind is minder, 't is n.1. niets. Dat is gewon- 
nen spel voor de 3%. Tenzij er nog een paar pro- 
cent zjjn met een beginsel. 
De wereld wordt, naar de mens gesproken, be- 
heerst door een paar procent, dat het niet te 
vermoeiend vindt om een beginsel te hebben en 
ernaar te leven. En als dat niet allemaal commu- 
nisten zijn, wel dan kan er nog hoop zijn. Dan is 
er met name hoop, als die anderen weten, dat 
ten slotte Christus regeert en dat zjj die Hem 
vrezen en op Hem hopen niet beschaamd zullen 
worden. 
80% bladeren is niets. 3% communisten is ern- 
•tig. Enkele procenten Christenen is verblijdend. 
Het regiment van Christus is beslissend. 
Hat weet N. N. natuurlijk ook. Maar waarom 
•pereert het dan zó met getallen? 

DE WET BUITENGEWOON 
PENSIOEN 1940-19451) 

Wij hebben na in enkele artikelen over het 
ontstaan en over de inhoud van deze wet ge- 
schreven; het slotartikel handelt over de werk- 
zaamheden, die aan de praktische uitvoering 
zijn verbonden. 

WERKZAAMHEDEN. 

Er komt heel wat bij kijken voordat een pensioen is 
verleend. Nog afgescheiden van de vele verwachte 
en onverwachte moeilijkheden, die zich vooral in het 
beginstadium voordoen en die de te vplgen gedragslijn 
nog al eens wijzigen. Ook wanneer het werk meer 
vaste vorm krijgt blijft de procedure nog veelomvat- 
tend. Zie hier de gang van zaken. 
Het begin moet zijn de aanvrage op een daartoe be- 
stemd formulier. De meeste aanvragen komen bij de 
Buitengewone Pensioenraad via de Stichting en zijn 
dan meteen al voorzien van de benodigde bescheiden. 
Een enkele aanvraag gaat direct naar de Raad en 
wordt dan door deze aan de Stichting ter behandeling 
gegeven. 
Het eerste document dat daarna vereist is, is de 
verklaring van de Stichting, dat betrokkene of degene, 
aan wiens overlijden het recht op pensioen wordt 
ontleend, een deelnemer aan het verzet is geweest en 
dat noch hij, noch, de aanvragers zich in Nederlands 
nationale zin onwaardig hebben gedragen. Hiertoe 
wordt een door het plaatselijk bestuur van de Stich- 
ting ondertekend rapport ingezonden betreffende de 
illegale werkzaamheden van betrokkene. Deze ver- 
klaring wordt voorgelegd aan een Hoofdbestuurs Com- 
missie. Deze Commissies, thans 6 in getal, zijn samen- 
gesteld uit 1 Hoofdbestuurslid en 2 deskundigen (nota- 
rissen, juristen c.d.). Zij beoordelen uitsluitend de 
vraag of het gerapporteerde is te beschouwen als „deel- 
name aan het binnenlands verzet" en of de waardig- 
heidsverklaring aanwezig is. Bevinden zij een en 
ander in orde dan geven zij de illegaliteitsverklaring 
af. (Weigert de Commissie de verklaring af te geven 
dan staat beroep open bij de Centrale Hoofdbestuurs 
Commissie). 
De vraag van het verband tussen verzet en invalidi- 
teit c.q. dood of vermissing is ter beoordeling aan ^le 
Buitengewone Pensioenraad. 
Hoewel zulks niet door de Wet aan de Stichting 
opgedragen is, heeft de Stichting op zich genomen 
ook de andere benodigde documenten te verzorgen, 
te weten: 
de gegevens van de Burgelijke Stand, van de Inspec- 
tie der Belastingen en de stukken betrekking hebbend 
op het vroeger inkomen en het herleid inkomen, zo- 
nodig op verschillende peiljaren betrekking hebbend. 
Deze laatste gegevens worden al naar gelang de kost- 
winner zelfstandig was of werknemer, bijeengegaard 
uit boeken en bescheiden of uit gegevens van de 
werkgever. Het G.A.B., de vakbonden e.d. worden 
hierbij veelvuldig geraadpleegd. 
De financiële gegevens worden verwerkt in het z.g. 
pensioengrondslagformulier, een soort van belasting- 
aangifte-formulier. Dit wordt door betrokkene onder- 
tekend en doorgezonden met .de rest van het dossier 
naar het pensioengrondslagbureau, als hoedanig een 
afdeling van Centraal Beheer fungeert. Dit bureau 
berekent aan de hand van de gegevens de grondslag, 
dus het inkomen dat de kostwinner per 29 September 
1947 zou hebben verdiend. Is ook dit gebeurd, dan 
gaat bet hele dossier naar de Buitengewone Pensioen- 
raad, die daarop de beslissing neemt omtrent de 
hoogte van het gave pensioen, alsmede omtrentv de 
eventuele aftrek wegens inkomsten uit anderen hoofde. 
Deze laatste worden bepaald aan de hand van de 
gegevens der belastinginspectie, zodat de pensioenge- 
rechtigden hiervan geen extra last ondervinden. 
Tegen de beslissingen van de Buitengewone Pensioen- 
raad is beroep mogelijk. 

i) Ontleend aan een geschrift van '40—'45. 

'40—'45 is met een eigen blad uitgekomen. 
Een blad, speciaal bestemd voor haar mede- 
werkers door het gehele land. 
Wij geloven, dat aan een dergelijk orgaan 
behoefte bestond. 
In deze rubriek werd reeds meermalen 
gewezen op de noodzaak om de band tassen 
'40—'45 en haar medewerkers nauwer aan te 
halen. Door de uitgave van dit blad, dat gratis 
wordt verspreid, zal ongetwijfeld aan deze 
noodzaak tegemoet worden gekomen. Wij wen- 
sen '40—'45 veel succes met deze nieuwe ge- 
richte activiteit. 

  



Men Is aardig op weg zijn ge- 
moedsrust te verliezen. De 

•nrust om de dingen, die komen gaan, 
knaagt aan de ziel. 
Een merkwaardige onrust overigens. 
Niet zo één, die ons in de activiteit 
jaagt, maar één, die ons in onze acti- 
viteit verlamt. Die onrust werkt naar 
binnen als een verdovingsmiddel en 
omdat ze een uitlaat moet hebben, 
maakt ze de mensen tot een troep 
kwetterende mussen. 
Zo verschraalt het volle leven, het le- 
ven van moed en ondernemen, tot de 
sleur in het eigene, tot het doelloos 
stappen over het vreemde, tot het 
surrogaatleven in allerlei vermaak. 
Ergens in otls bedreigen de komende 
dingen het kleine geluk, Ja, bij velen 
wordt dat reeds gesmoord door de 
onzekerheid. 
Z« komt het leven in de mist van het 
tijdelijk. berusten. 
Niemand zal ontkennen, dat voor die 
sfeèr van lijdelijk berusten in een 
tijd van onrust en onzekerheid vele 
oorzaken zijn. 
Moeders lopen rond met de zorg om 
hun zonen, die zij reeds in een nieuwe 
oorlog gemengd zien. Zakenmensen 
zien ieder initiatief en elke poging tot 
activiteit stranden in papiermassa's 
en zij voelen zich verlamd door onze- 
kerheid om de toekomst. 
Middenstanders weten nauwelijks het 
hoofd boven water te houden; ook 
voor hen is het beeld der toekomst 
een dreigend spook voor ieder on- 
dernemen. 
Arbeiders, kantoormensen en kleine 
ambtenaren hebben hun deel in deze 
algemene malaise. Velen van hen 
kunnen zich niet van de noodzakelijk- 
ste levensbehoeften voorzien en hun 
berusting is in de stemming, dat in 
de naaste toekomst iedere poging tot 
verbetering Van hun levenspeil tot 
vruchteloosheid gedoemd is, dat er 
hoogstens geen achteruitgang zal 
zijn. 
Een mens moet een perspectief heb- 
ben in het leven. Er moeten kansen 
en mogelijkheden zijh, waarvoor hij 
risico's wil nemen in het besef, dat 
zo'n risico de kiem der vooruitgang 
in zich bergt. Maar welk perspectief 
is er in het nabije leven, als het leven 
veraf het kleine geluk ieder ogenblik 
dreigt te overspoelen? 

Het nabije leven, dat is het leven 
in mijn straatje, in mijn huis, mijn 

vereniging, mijn kerk, mijn werk- 
plaats. Het leven veraf, dat is het 

DE VRIJHEID 

leven in de wereldpolitiek en in de 
wereld-economie. 
Dat is het terrein, waar het gemene 
regeert, zegt men. Wie wil er oor- 
log. Niemand immers? Dan moet het 
wel onverantwoordelijke gemeenheid 
zijn, die daarboven regeert en oorlo- 
gen ontketent, alsof het voetbalwed- 
strijden waren? 
Ik wil intussen beweren, dat de poli- 
tiek net zo gemeen is, als de mensen 
die er zich mee bemoeien. En indien 
wij als kleine burgers van Nederland 
denken minder gemeen te zijn, dan is 
de gang der politiek onze schuld- 
vraag of beter, onze nalatigheid, 
want het is onze onthouding, die de 
politiek maakt tot wat zij is. 
Ontstellend is, zelfs in het ontwikkel- 
de Nederland, het gemak, waarmee 
men de politiek veroordeelt en tegelij- 
kertijd zich van iedere verantwoor- 
delijkheid afmaakt. Is Nederland dan 
geen democratische staat?' Moet de 
democratie dan in een museum op- 
geborgen worden? Niemand, die in 
zo'n geestesgesteldheid het recht 
meent te hebben de politiek te ver- 
oordelen, ontkomt aan een veroorde- 
ling van zijn eigen houding. Zijn oor- 
deel werkt als een boemerang. 
Wij moeten met enthousiasme en in- 
stemming aan de politiek doen en 
ons een zelfstandig oordeel in poli- 
tieke zaken eigen maken. Dat zijn we 
aan de democratie verplicht. Wie er 
zich aan onttrekt, is een gezapige 
egoïst, die rijp is en ons volk rijpt 
maakt voor de dictatuur. De toekomst 
van onze volksvrijheden, van onze de- 
mocratie, staat en valt met de belang- 
stelling voor de politiek van de Ne- 
derlandse burger. Het recht in een 
democratisch land te wonen en daar 
vrij te zijn, verbeurt hij, die zijn plicht 
te dien aanzien verzaakt, zijn plicht 
om politiek geïnteresseerd mee te 
leven. 

D, at is het eerste. En nu blijft de 
vraag, of de politiek werkelijk ge- 
meen is. Zo is het veel te simpel ge- 
steld. Het leven — en zo ook de po- 
litiek — wordt beheerst door begin- 
selen. En wat resulteert uit een 
strijd dier beginselen, bepaalt de 
koers. 

Het communistische beginsel is niet 
gemeen en brengt niet door deze ver- 
onderstelde gemeenheid ellende over 
de wereld; het is gode-vijandig en 
vervangt de souvereiniteit van Chris- 
tus door de absolute macht van een 
mens. Daardoor moet het de volkeren 
knechten, de vrijheid roven en de leu- 
gen bijvallen. Het is een zaak van be- 
ginsel, dat de communisten handelen, 
zoals üj doen. 
En wie zich niet voldoende realiseert 
wat de democratie is, waartoe de 
vrijheid verplicht, die zal het volk 
halverwege op de weg van het com- 
munisme voeren. Als politieke leiders 
door een verkeerd inzicht of beginsel 
zich er niet meer bewust van zijn, 
dat zij op het fundament staan van 
een politiek bewust volk, dat zij ge- 
controleerd moeten worden door me- 
destanders en tegenstanders, dat zij 
dienen af te dalen naar een beschei- 
dener plaats door de overwinning van 
hun tegenstanders, dan tasten zij de 
wortel der vrijheid aan, dan hebben 
zij een weg betreden, waarop het z.g. 
gemene gaat domineren; een weg, 
waarop volksmisleiding en voldongen 
feiten de stokken zijn, die een kreu- 
pele democratie naar de dwangstaat 
doen strompelen. En zulks uit begin- 
selloosheid. 
De hoge roeping van politici is, de 
openhartigheid tegenover het volk, 
het luisteren naar de opinie van dat 
volk, het bewustzijn, dat de uitspraak 
van dit volk hun thermometer is: 
sieraden aan de kroon der democratie. 
Onze hoge roeping is, de hartelijke 
deelname aan hun arbeid, de bewust- 
wording van een politiek beginsel, de 
ordeiyke beïnvloeding van het poli- 
tiek bestel. Wie deze wapens laat 
roesten is rijp voor Siberië en heeft 
zijn enkele reis daarheen alleen nog 
niet gekregen, omdat anderen zo wel- 
willend zijn voor hem aan politiek te 
doen en de democratie te waarborgen. 

Jemand zal beweren, dat we met dit 
betoog toch nog niet uit de narig- 

heid zijn, dat de Russische dreiging 
zodoende nog niet geliquideerd is. 
Toegegeven, maar het gaat voor al- 
les om onze eigen verantwoordelijk- 
heid. Als wij niets kunnen verande- 

ren aan het communistisch geweld, 
omdat we Stalin niet onder contróle 
hebben, dan is dat, voor het ogenblik 
althans, niet onze verantwoordelijk- 
heid, maar die van de Russen, die hun 
juk moeten afwerpen. Wp voor ons 
zullen ons althans met betrekking tot 
onze eigen politieke taak geen verwijt 
mogen maken. 
Wij moeten ons opmaken om de vrjj- 
heid van ons volk, van onze kinderen 
te verdedigen, en dat tegenover ieder, 
die ons dit bezit wil roven. Wij moe- 
ten ons geestelijk voorbereiden. 
Wëlk een bezit, die vrijheid! Ja, er is 
nog veel te genieten, zelfs voor hen, 
die in zorgelijke omstandigheden le- 
ven. Geen armoede kan zo schrijnend 
zijn als de slavernij. 
Dit inzicht was de oorsprong van ons 
volksbestaan, toen Willem van 
Oranje zei: „Wat loon heb ik te ver- 
wachten na mqn langdurige diensten 
en de bijkans volslagen schipbreuk 
van mijn werelds vermogen, tenzij 
dan de roem, van wellicht ten koste 
van mijn leven U de vrijheid verwor- 
ven te hebben". Dit inzicht moet ook 
het onze zijn. Niet alleen omdat het 
een voorrecht is, maar allereerst, om- 
dat de vrijheid een opdracht is, die 
God ons in dit leven geeft. 
Bij alles wat ons verontrust en ver- 
lamt, moet ons leven de vreugde weer 
leren kennen en proeven van de vrij- 
heid van elke dag. Want vrijheid is 
niet slechts vrij zijn van dwang en dic- 
tatuur, maar 't is ook vrij zijn om 
onze verantwoordelykheid te dragen, 
zelf te beslissen, zelf te stuwen in 
het leven naar eigen levensovertui- 
ging en daarvoor zonodig een offer te 
brengen. 

Geniet van Uw vrijheid en wordt U 
haar waarde bewust. Dat zal rijp ma- 
ken om de aanval op die vrijheid af te 
slaan met alle middelen, waarover we 
beschikken. Zij moet ons zo vervullen, 
dat we thans niet rusten voor we de 
dwalende communisten thuis gebracht 
hebben, dat we straks, als de strigd 
onverhoopt zou losbranden, niet rus- 
ten, voordat onze laatste revolver, 
onze laatste hamer, onze laatste pen 
versleten is, voordat onze handen 
machteloos zijn geworden. 
En zelfs dan zal men ons diep in ons 
hart nog. niet van de vrijheid kunnen 
beroven, want „de garde sterft, zjj 
geeft zich niet over". 

H. v. R. 

é 

* 

Geachte Redactie, 
Hoewel Ik mij met de (Strekking van Uw hoofdartikel ..Drie ja- 
ren later" volkomen verenigen kan, zijn et m.i. twee bewerin- 
gen, die om rectificatie vragen, waarvoor ik U beleefd verroek 
mij plaatsruimte te willen toestaan. 

(Het betreft hier het hoofdartikel uit De 
Zwerver No. 10-van 12 Maart '48. Red.). 

1. „Benesj, een man van hoog aanzien in geheel de 
wereld, heeft met hen gecapituleerd." 

Dit is onjuist en iemand, die de gehele Duitse bezetting in ons 
land zelf heeft meegemaakt, zou in dit geval hoogstens het meer 
toepasselijke woord ..zwichten" gebruikt hebben. Hoe Benesj 
precies gehandeld heeft en waarom, weten wij nog niet. Wij 
kennen de juiste gang van zaken in Tsjccho-Slowakijc te wei- 
nig. doch de persoon van Benesj te goed. om hem het verwijt 
van capituleren te maken. Dat men hem practisch op dood spoor 
gerangeerd heeft, laat zich veronderstellen, maar toch behoeft 
niet verwacht te worden, dat hij zich volledig en blijvend heeft 
laten uitrangeren. Veeleer mogen wij aannemen, dat Benesj. of- 
schoon onder druk, bewust een handeling heeft verricht, die nog 
niet afgelopen is. Deze bekwame diplomaat zal nog van zich 
laten horen en op een andere wijze dan Masaryk zulks helaas 
meende te moeten doen! Blijkens zijn uitlatingen en daden sinds 
de bevrijding van zijn land was Benesj voorstander van een 
nauw contact met Rusland, hoewel hij de relaties met het Wes- 
ten, dat rijn land op een critiek moment in de steek had ge- 
laten, niet verwaarloosde. Deze politiek was in overeenstem- 
ming met de volkswil. Een eindoordeel over de laatste daden 
van Benesj kan thans nog niet uitgesproken worden. Zou de 
historie Benesj ooit schuldig oordelen, dan is het Westen aan 
deze tragiek zeker mede schuIcHgl 

2. „Engeland en Frankrijk handelden naïef, maar 
met een goed geweten." 

Deze dubbele bewering is in flagrante strijd met de feiten en 
doet slechts deze zelfde naievetcit vermoeden bij de schrijver 
ervan. Wie slechts de moeite neemt de te Neurenberg onder ede 
bevestigde onthullingen van Gisevius te lezen in diens boek ..Bis 
zum bittern Ende" betreffende München 1938 kan constateren, 
dat de verantwoordelijke personen in Frankrijk en Engeland toen 
geenszins naief waren, maar deels onwillig deels onmachtig tot 
een positief optreden. Bijgevolg was het goede geweten van de 
Franse en Engelse regeerders in 1938 dan ook uiterst quaesticus! 
Dit veranderde pas toen Churchill de leiding op zich nam. Ook 
is helaas duidelijk gebleken, dat resoluties, moties en overeen- 
komsten krachteloos en nutteloos zijn, indien hun enige activiteit 
beperkt blijft tot papierverspilling. Te laat kwam men tot de 
conclusie, dat er te vee.1 geschreven en gepraat' en te weinig 
gehandeld was. Deze zelfde weg dreigen wij thans weer op te 
gaan! Maar dat is dan geen naicveteit, doch onwil, onmacht, 
onkunde, ongeloof óf vrees! De wereld vraagt om positieve 
daden op korte termijn! ' 
U dankend voor de verleende plaatsruimte, teken • ik. 

Hoogachtend, 
/ M. v. ZUIDEN, Enschede. 

COMMENTAAR. 
Met een nadere inlichting heeft de inzender de redac- 
tie er nog op* gewezen, dat „capituleren" is; zich op 
een verdrag overgeven, terwijl het door hem aanbe- 
volen „zwichten", toegeven of wijken voor een over- 
macht is. 
Ongetwijfeld is Benesj dus gezwicht, maar wij zien 
niet in, dat hij zich niet tevens op een „verdrag over- 
gegeven" heeft (wat in de practijk altijd tegenover 
een overmacht zal zijn). Dit verdrag is n.1. zijn aan- 
blijven als president bij een communistisch regime. 
Wat de tweede opmerking betreft, willen we althans 
dit staande houden, dat Engeland en Frankrijk geen 
voordeel zochten voor zichzelf in de overeenkomst 
van München. Dat was hun goed geweten. En ver- 
der waren zij naief in de veronderstelling, dat Hitier 
door de overeenkomst ook maar in enigerlei opzicht 
zijn plannen had gewijzigd. " RED. 

«3» 

in de laatste oorlogswinter de BS ergens in het cen- 
trum van het land een tweetal deserterende Georgiërs 
opving, hen ontwapende en hen vervolgens in een 
hol onder de grond stopte; 
de boer op wiens erf dit hol zich bevond, zich ge- 
noodzaakt zag de gehele dag met een hooivork in 
de buurt te blijven, daar zijn Russische gasten niet 
met hun woning tevreden waren en telkens wilden 
„opduiken" om zich bij de „partisanen" te voegen, 
iets, dat gezien hun Aziatisch uiterlijk, beslist gevaar- 
lijk zou zijn geweest: 
deze twee ongewapende, maar nog in Duits uniform 
geklede mannen, in een onbewaakt ogenblik er tóch 
vandoor zijn gegaan: 
de boer deze ontsnapping zeer ontdaan kwam melden, 
waarmee de knuppel in het hoenderhok werd gesme- 
ten, daar allen ernstig rekening hielden met verraad: 
een dag en een nacht in angstige spanning werd 
doorgebracht, welke spanning de volgende dag om- 
sloeg in ontzetting en verbazing toen de vluchtelin- 
gen op klaarlichte dag terugkeerden, voorzien van 
koppels en karabijnen; 
de heren op eigen gelegenheid oorlog hadden gevoerd 
en - zelf ongewapend - kans hadden gezien s avonds 
in het donker enkele Duitsers te ontwapenen; 
zij behalve de wapens ook een motor met zijspan 
buitmaakten, waarmee zij een toertje zijn gaan ma- 
ken naar een stad in de omgeving; 
van die dag af een gewettigd vermoeden bestond, dat 
zij bij een volgende escapade kans zouden zien in een 



in memoRiam 
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„En bleef als Hollander je woord gestand, 
Verbeten vechtend voor dit kleine land". 

(Uil: Gedenckclanck 1940-1944.) 

X. 

r 

BERNARD G. KOK ..Bart" 
Reserve-Kapitein 

Geboren 30 Juni 1917. Gestorven 15 Maart 1948. 
Geboren — Gestorven. Het is het ontroerende -wekelijkse refrein van 

deze In Memoriam-pagina, dit keer van toepassing op mijn vriend „Bart". 
Ontroerend, omdat het de korte levensgeschiedenis betreft van 'n vriend, 

een man, die — als ieder onzer — leefde in zijn gezin, in zijn werk, die ook 
zorgen en vreugden had, die ook nederlagen en overwinningen heeft ge- 
kend, die ook verwachtingen koesterde van dit leven, die zijn dromen en 
idealen had over de toekomst, en die — bij dit alles — plotseling, op jeugdige 
leeftijd, door God van zijn post wordt afgelost. 
Het is me een droevige taak op deze plaats enkele korte woorden aan het 
leven van Bart te mogen wijden. 
De plaatsruimte is te beperkt om uitvoerig stil te staan bij alles, wat er in 
de 30 jaren van zijn leven is voorgevallen. Ik meen ook in de geest van 
Bart zelf te handelen, wanneer ik dit alles achterwege laat. 't Ging Bart 
niet -om wat hij deed; daar was hij te bescheiden voor. Van belang was 
slechts de vraag naar de achtergrond, naar het hoe en waarom van zijn 
daden. En daar mag ik dan misschien iets van zeggen. 
Ik heb onwillekeurig moeten denken aan de regels van een bekend verzets- 
gedicht 

„Die 't leven in de waagschaal stelt. 
Omdat t medogenloos geweten 
Geen rust hem liet, die heeft gekweten 
Zich van de taak, door God gesteld." 

Deze woorden zijn treffend van toepassing op het leven van Bart. Inderdaad; 
hij heeft zich rusteloos gekweten van de hem door God gestelde' taak. 
En die taak vervulde hij in dienst van zijn vaderland. Als dit ooit van iemand 
gezegd kan worden, dan is het we! van Bart. Met volkomen wegcijferen van 
zichzelf, heeft hij zich geheel gegeven. Moedwillig en in het volle bewustzijn 
van wat hij deed, heeft hij zich verteerd in de dienst van zijn vaderland en 
in de strijd om de vrijheid. 
Als een held zonder vrees; als een ridder zonder blaam. 
Het overtuigend bewijs daarvan vinden wij in zijn houding en activiteit ge- 
durende de oorlogsdagen van Mei 1940 en de daarop volgende lange jaren 
van bezetting. 
Bart heeft gevochten van 10 Mei 1940 af tot de bevrijding in 1945 toe. De 
capitulatie op 15 Mei 1940 betekende voor hem slechts het verwisselen van 
zijn uniform voor het burgercostuum In zijn hart bleef hij echter officier. 
In wezen behoorde hij tot die mensen, die van de eerste dag der bezetting af 
wisten, dat er maar één weg was, de weg van het verzet. De strijd moest 
worden aangebonden tegen de vijand, diens ideologie en voorschriften. Een 
compromis was eenvoudig uitgesloten. 
Bart heeft de consequenties van zijn overtuiging ten volle aanvaard. Zijn 
weg voerde hem daarbij van het leger in het verzet: van het verzet in de 
gevangenis; hieruit ontslagen andermaal in het verzet: van het verzet naar 
de bevrijding, van de bevrijding naar Indië. 
Bij het wapengeweld in 1940 bleef hij gespaard, niettegenstaande zijn ge- 
vaarlijke post in de IJssellinie. 
In het verzet is hij bewaard gebleven, niettegenstaande zijn voortdurende 
moedige opofferingen. 
Uit gevangenschap redde God hem, ondanks grote gevaren. 
In Indië neemt God hem — na een eenzaam ziekbed — tot Zich, ver van 
zijn vrouw, zijn familie, zijn vrienden. 
Een mens kan deze dingen niet begrijpen. Plotseling, onder omstandigheden 
en op ogenblikken, dat men het allerminst zou verwachten, wordt een mensen- 
leven afgesneden. 
Indien ergens, dan dringen zich toch zeker hier gedachtenassociaties op aan 
het beeld, dat David van het menselijk leven geeft in Psalm 103: 

„De dagen des mensen zijn als het gras; gelijk een bloem des velds, 
alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer." 

Wanneer wij het sterven van onze vriend overpeinzen, maakt deze con- 
frontatie met de vergankelijkheid van het leven, ons voor een ogenblik stil. 
Voor een ogenblik! Want door deze stilte heen weerklinkt het jubelwoord 
uit dezelfde psalm — een woord, dat de familie tot troost moge strekken —: 

„Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot 
eeuwigheid!" 

Dan mogen wij een man, een vader, een zoon, een vriend verliezen, maar 
dan kunnen we toch, dwars door de harde werkelijkheid van dit afscheid 
heen, belijden: 

„Wat God doet, dat is welgedaan." 
Ik ben dankbaar, dat God ons vrienden heeft doen zijn. 
Ik houd Bart in eerbiedige nagedachtenis. „FRITS". 

- 

FRANS KNAAPEN 
Reserve-Majoor 

Iedere dag weer opnieuw herinnerden ons de in de couranten voor- 
komende overlijdensberichten er aan, dat het in Nederlands-Indië 
bittere ernst was. Toen- de soldaten weggingen met het enige en 

zuivere doel in Indië hun krachten te geven voor een goede zaak, 
dachten wij er nog niet zo ernstig over, wij realiseerden ons nog niet 
de grote vraag, wie van dezen terug zouden keren en wie niet. Later 
werd dit anders. Velen van de stoottrocpers, van degenen, die het 
ontstaan van het nieuwe regiment door hun inzet werkelijkheid deden 
worden, hebben het grootste offer, het offer van hun leven als tol voor 
de zaak waarvoor ze gingen, moeten brengen. 
Het is een pijnlijke gedachte deze kerels, die wij tot onze beste vrienden 
rekenden, nimmer terug te zullen zien. Wij zouden nog zo graag eens 
met hen hebben gesproken over hun belevenissen, over onze zorgen, over 
onze vreugden. Wij hadden hen zo graag weer naast ons gehad in de 
toekomst om schouder aan schouder op te trekken in de strijd, die ons 
ook in de bezettingsjaren zo nauw bond. Doch hoe anders is het met 
een aantal hunner gelopen dan wij zo gaarne hadden gezien. 
Wanneer ik dit schrijf denk ik in het bijzonder aan ons aller vriend en 
strijdmakker, Frans Knaapen. Hij, een van de besten, de trouwstcn, de 
dappersten, wij zullen hem niet meer zien. Op 25 October 1947 overleed 
hij tengevolge van bekomen verwondingen te Praboemoelith — Zuid 
Sumatra — Temidden van zijn jongens, waarvoor hij leefde, waarvoor 
hij werkte en met wie hij, als het nodig was, gestreden heeft, moest hij 
het hoogste wat wij hier op aarde in dienst van een edele zaak geven 
kunnen, offeren, om waar te maken zijn devies: „Voor God, Koningin 
en Vaderland wil ik alles inzetten, als het moet ook mijn leven. 
Immer heeft hij dit devies in practijk gebracht, niet het minst gedurende 
de bezettingsjaren. 
De woorden var^ de in Mei 1942 gefusilleerde verzetsman Jaap Sickinga 
vormden ongetwijfeld ook de uitdrukking van zijn gedachten: 

Laat het goed zijn geweest, onze daden, 
— of misschien ook verkeerd — 
voor hoger doel ons te offeren 
hebben wij tenminste geleerd. 
Is dit niet de zin van het leven 
— en misschien ook van den dood 
te leeren ons zeiven te geven 
in aller nood? 

Hij stond bekend als een uitstekend illegaal werker. Van het begin der be- 
zetting af stond hem duidelijk voor ogen wat van hem als Nederlander 
werd gevraagd. Aanvankelijk deed hij zijn werk zelfstandig zonder zich 
te begeven op het terrein der grote organisaties. Natuurlijk kwam hij 
op een gegeven moment met LO en de LKP in aanraking en ook op 
dit gebied heeft hij zeker zijn sporen verdiend. Sabotagewerk trok hem, 
strijdersnatuur als hij bezat, het meeste aan. Tijdens de spoorwegsabotage 
in begin September 1944 verrichtte hij prima werk. In de laatste maanden 
nam hij een zeer waardevolle plaats in bij de in Eindhoven in het leven 
geroepen P.A.N. organisatie. Na de bevrijding werd hij een belangrijken- 
voorvechter van het Regiment Stoottroepen. Als stoottroeper is hij ge- 
vallen. 
Op 6 November 1947 hebben wij hier in Nederland bij de te Eindhoven 
gehouden militaire uitvaartdienst hem de laatste eer bewezen. Misschien 
wel toen voor het eerst hebben wij ons gerealiseerd, dat wij een aantal 
van onze beste vrienden nimmer terug zullen zien. 
Frans, onze trouwe vriend, is van ons heengegaan. God riep hem bij 
de vervulling van zijn plicht. Wij zijn bqdroefd, dat wij hem niet meer 
in ons midden zullen begroeten. Maar ook dankbaar zijn wij voor alles, 
wat hij voor ons deed en wat wij van hem mochten leren. Wij zullen 
niet licht vergeten'hoe hij zich steeds heeft ingezet voor de goede zaak. 
Niet alleen dat wij het niet licht zullen vergeten, wij zullen ook trachten 
te leven volgens hef ideaal, dat hij zich imsier heeft gesteld, het ideaal; 
anderen te dienen. 
Wij, oud-illegale collega's, wij missen in hem een goede vriend; zijn jon- 
gens in Indië zullen hem als soldaten-vader ontberen, zijn collega's in 
Indië verloren een trouwe kameraad en zijn commandanten zagen zich 
weggenomen een hoogst betrouwbare en kundige compagnies-commandant. 
Frans Knaapen was een van Neerlands grote soldaten. 
Die hem kennen zullen dankbaar aan hem terug denken. 
Hij ruste in vrede. „SJEF" 

ei gen veRliezen; één öoóe. 
't Is maar één regel in de krant, 't Staat er ergens weggedrongen in de schaduw van de grote koppen op de voorpagina. • 
Nel van Vliet slaat haar sportzusters in Holland-Michigan, 100,000 voetbalsupporters bezoeken het Stadion, en daartussen 
verscholen, dat ene regeltje: Eigen verliezen: één dode. 
De lezer, die gulzig kolöm na kolom inslokt, merkt nauwelijks iets van de wrange smaak van dat ene berichtje. Een keer 
flink slikken en het is weg. Bovendien, men went er aan. Na vier, vijf keer zo iets te hebben opgenomen, is men er ongevoe- 
lig voor geworden en verder constateert men slechts; „Zo, maar één dode, 't valt nogal mee" of „sjonge, zeven doden, nog 
geen koek en ei daar in Indië. 
Hoeveel lezers zouden er zijn, die zich iets van die ontzaglijke wereld van leed en verdriet realiseren, die schuil gaat achter 
die ene regel? Hoeveel lezers zouden er zijn, die bij de gedachte aan een klein wit kruis op het graf van een Nederlandse 
soldaat ergens in de wijde Oost, zich een ogenblik ontroerd los weten te maken van Nel van Vliet en het Stadion? 
Het zijn er maar weinigen. Tot die weinigen willen wij vandaag behoren. 

£ 
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BOOMAARS-PUYENBROEK 

LOUIS BOOMAARS 

PRINS HENDRIKSTRAAT 151 - BREDA 
Tel, K 1600—8152 Post Ginncken LO.-legitimatic no. 8992 

VERHUIZEN HET BEST" 

A- J- PUYENBROEK 

BERGE NOP ZOOM - 
BURGEM. MATHONSTRAAT 7 

Telefoon 1072 
LO.'legitimatie do. 7955 

FAMILIEBERICHTEN 

Jo van Koeverden 
en 

Olga van Koeverdcn-Hudig 
geven met vreugde kennis van de geboorte 
van hun Dochter, die bi] het H. Doopsel 
de namen ontving 

Emma Clara Wilhelmina 
Buren (Gld.1, 6 April 1948 

Enige kennisgeving. 

Hartelijk dank aan alle Zwerver - vrienden 
voor gelukwensen bij geboorte 

Hendrik Jan 
H, Haan 
W. E. Haan-Kok 

Wagenborgen, 12 April 1948. 

D.V. 19 April a.s. hopen onze geliefde 
nuders 

D. S. Algra 
(f. van der Velde) 

en 
J. Algra-Boonstra 

hun 25-farige echtvereniging te herdenken. 
Hun dankbare kinderen. 

Geen receptie 
Ttjnje (Fr.), April 1948. 
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DE BOER & VINK 
ZAANDIJK 
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In de 
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boekhandel 
verkrijgbaar 
en bij de 

N.V. GEBR- ZOMER & KEUNtNG's Uiig. Mij» Wageningen 

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

• 
Naam           

Adres         

Plaats "...     Provincie....—.......-— 

Ingang abonnement—.———.—.- ,  

* Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / of bij 
aanbieding van een postkwitantie betaald. 

Gironummer 109588 t.n.v. LO-LKP-Stiohting 

*) (Doorbalen wat niet verlangd wordt.) 

De Zwerver in de Tropen! 

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

* ZeepOSt/IlUChtpOStabonnement voor. 

(Zeepost f 1.50 - luchtpost f 4.50 per kwartaal.) 
* Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel of bij aan» 
* bieding van een postkwitdntie betaald. 
* De kwitantie moet worden aangeboden aant 

') (Doorhalen wat niet verlangd wordt) 

In bescheiden 
mate weer 
te leveren: KINQ-PEDDELS 

Houtindustrie REM & Zoon N.V. 

WORMERVEER 

A is 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 

.j 

DRUKKERIJ H J. KOERSEN & ZN. 

SINGEL 281. 
'^Amsterdam c. 

TELEFOON 32239 

* 

PERIODIEKEN EN 

HINDEISDRUKWERX 

ge papiertoewijzing B.P.P. no. 4383. verschijnt deze uitgave wekelijks 
en is de omvang van dit nummer 8 pagina's, pagina-formaat 29 z 40. 
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De ontzettende ambtenarij en bu- 
reaucratie van de na-oorlogse pe- 
riode schijnen althans dit goede 

teweeg te brengen, dat ons volk, door 
schade wijs geworden, weer oog gaat 
krijgen voor de betekenis der zelfstan- 
digheid van provinciën en gemeenten. 
Het overgrote deel van ons volk is 
zich echter niet bewust waar de schoen 
eigenlijk wringt. Bij „the man in the 
Street" uit zich zijn gevoelen, dat er iets 
misgaat, in een voortdurende ergernis 
en een kankeren over de befaamde his- 
torie van het kastje en het muurtje; 
het is hem ten enenmale onmogelijk weg- 
wijs te worden in het net van ambte- 
lijke diensten, instellingen, bureaux, 
commissies van advies en commissies 
van bijstand, die zich met zijn zaken be- 
moeien; hij ziet, dat tal van overheids- 
instanties zich met van alles en npg 
wat bemoeien, en is zeer vaak terecht 
verre van tevreden over de resultaten. 
Toch is hij geen liberaal. Hij kan heel 
goed billijken, dat de overheid orde op 
zaken stelt, maar opgedane ervaringen 
hebben hem een grondige afschuw be- 
zorgd van alles wat hij samenvat onder 
„Den Haag". Dit „Den Haag" heeft 
hem het gevoel gegeven niet zelf orde 
te mogen stellen op zaken, die hij als 
zijn eigene beschouwt, en die — naar 
zijn eerlijke overtuiging —- in provin- 
ciaal of regionaal verband beter zou- 
den kunnen geregeld worden dan dat 
dit het geval is bij uitvoering vanuit 
het bestuurlijke landcentrum. 
Hij voelt zich gegriefd, doordat diverse 
overheidswerken in de randprovinciën 
niet met dezelfde voortvarendheid wor- 
den uitgevoerd als in het Westen; hij 
merkt op, dat zij, die het dichtst bij 
het Haagse vuur zitten, zich het best 
warmen en ziet, dat Den Haag voor 
zijn provincie niet dezelfde belangstel- 
ling en zorg heeft als voor de weste- 
lijke provinciën. 
Maar zolang het hierbij blijft, levert 
dit alles geen winst op, dringt hij niet 
tot de kern van de zaak door, maar 
wordt alleen onaangenaam getroffen door 
de slechte gevolgen. 
Zijn critiek wordt eerst vruchtbaar, 
wanneer hij dieper doordringt, het kwaad 
in zijn oorzaken blootlegt, en gaat be- 
seffen, dat de ambtenarij, de bureau- 
cratie. de achterstelling van bepaalde 
streekbelangen en de aanverwante an- 
dere mistoestanden, allen gevolgen zijn 
van de aantasting der zelfstandigheid 
van ' de provinciën en gemeenten. Het 
wordt hem dan tevens duidelijk, dat 
deze aantasting ernstige schade be- 
rokkent aan het goed functionneren 
van het gehele overheidsapparaat en 
aan het algemeen belang: enerzijds wor- 
den aldus immers de organen van het 
centrale gezag overbelast met taken, 
waarvoor deze niet berekend zijn en 
die niet de hunne zijn, anderzijds wor- 
den aldus de provinciën en gemeenten 
in hun zelfverantwoordelijkheid en zelf- 
werkzaamheid besnoeid en worden hun 
taken ontnomen die bij hen thuis horen 
en door hen het best behartigd kunnen 
worden. 
Tal van voor ons volk uiterst belang- 
rijke zaken gaan hopeloos vastlopen in 
een systeem van eindeloos doorgevoerde 
centralisatie en bureaucratie, dat ener- 
zijds de provinciën meer en meer ineen 
doet schrompelen tot administratief-tech- 
nische onderdelen van de staat en dat 
het anderzijds noodzakelijk maakt het 
centrale bestuursapparaat verder uit te 
bouwen. 
Deze uitbouw van het centrale ba- 
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In het kader van de artikelenreeks betreffende onze staatsinrichting, publiceren 
wij hierbij — van de hand van één onzer redacteuren — een interessante en 
actuele bijdrage, handelend over de provinciale en gemeentelijke autonomie. 

stuursapparaat maakt het op haar beurt 
weer nodig steeds meer ambtenaren 
voor de centrale bureaux te recruteren 
uit de westelijke provinciën. 
De opvattingen der randprovinciën ko- 
men aldus alweer minder tot hun recht. 
Men gaat alles stroef-ambtelijk behan- 
delen, zonder rekening te houden met 
de locale sfeer, zonder de gewestelijke 
eigenaard en belangen ook maar te 
kennen. De vertegenwoordigers der „bui- 
tengewesten" krijgen steeds moeilijker 
entree en ondervinden steeds minder be- 
grip bij al de in het Westen gelegen 
ei^ door „westerlingen" bevolkte bu- 
reaux met „westerse" opvattingen. 
Vooral de Haagse diensten en bureaux 
op de nieuwere terreinen van overheids- 
zorg, waar de centralisatie het sterkst 
is doorgevoerd, hebben in dit opzicht 
in de „buitengewesten" niet al te veel 
vertrouwen. Het lijkt haast overbodig 

het voorbeeld van de wederopbouw uit- 
drukkelijk te vermelden. 

*** 
TAeze gang van zaken heeft reacties 
■•-^opgeroepen. Men is zich weer gaan 
realiseren, dat onze algemene-Neder- 
landse cultuur is opgebouwd uit gewes- 
telijke eigenwaarden, met eigen histori- 
sche, culturele godsdienstige en econo- 
mische aspecten, dat bescherming van 
dit gewestelijk eigene niets te maken 
heeft met eng provincialisme, en geen 
afbreuk doet aan onze volkseenheid, die 
immers uiteraard een eenheid in en door 
verscheidenheid is. Men gaat wat meer 
en meer regionalistisch denken. Men rea- 
liseert zich weer, dat onze provinciën 
een gewestelijke eigenaard, een eigen 
doel, een eigen provinciaal welzijn en 
een eigen huishouding hebben. Men er- 
kent kortom, dat onze provinciën histo- 

S A 

\ 

m 
■i 
li 

Foto Merkclbach. 
Ter gelegenheid van Haar 50'jarig regeringsjubileum, zijn van H.M. de Koningin enkele 
officiële foto's vervaardigd. 
Wij prijzen ons gelukkig de eerste van deze foto's voor onze lezers te kunnen 
publiceren. 

risch en feitelijk meer zijn dan alleen 
administratieve onderdelen van de staat. 
Voor het regionalisme zijn zij bestand' 
delen van het rijk, eenheden, die ener- 
zijds de vervolmaking van haar eigen 
bestaan vinden in haar-deel-zijn van het 
rijk, anderzijds in en door die vervol- 
making bijdragen tot de groei en bloei 
van dat rijk. 
De reactie van het regionalisme of de 
groeiende centralisatie en bureaucratie 
is gezond en kan wezenlijk bijdragen tot 
het vinden van een beter evenwicht 
tussen centralisatie en decentralisatie. 
Het regionalisme is gezond, juist om- 
dat het uiteraard een toestand van even- 
wicht tussen twee uitersten beoogt. 
Zolang het echt regionalisme blijft, kan 
het de rijkseenheid niet schaden, inte- 
gendeel alleen versterken. 

* * * 

De groeiende centralisatie en bureau- 
cratie hebben echter ook een reactie 

opgeroepen, die de rijkseenheid wèl 
kan schaden. 
Wij bedoelen hier het stelsel, dat wordt 
aangediend met de benaming federalis-» 
me en dat onlangs in de beweging 
„Friesland Vrij" zijn vertegenwoordiger 
gevonden heeft. 
Deze Friese beweging staat een staats- 
rechterlijke verhouding van Friesland 
met het Nederlandse rijk voor, waarin 
Friesland eigen belastingen heft, eigen 
financiën beheert, zijn eigen overheden, 
ambtenaren, rechters en politie kiest of 
benoemt, en waarin de zelfstandigheid 
van Friesland alleen beperkt wordt 
door een hartelijke samenwerking in fe- 
deratieve zin met de overige delen van 
het rijk. 
Nu wordt de soep nooit zo heet gegeten 
als ze opgediend wordt en zijn ook de 
goed-vaderlandse bedoelingen van de 
leden dier Friese beweging voor ons 
boven iedere twijfel verheven, maar dit 
neemt niet weg, dat dit federalistisch 
streven voor ons toch niet door de beu- 
gel kan. Dit streven schiet zijn doel 
voorbij en brengt het regionalisme in 
discrediet. Wij menen een waarschuwing 
hier niet achterwege te mogen laten. 
Die waarschuwing geldt echter niet 
eenzijdig de Friese beweging. Die be- 
weging dreigt weliswaar het evenwicht 
tussen centralisatie en decentralisatie in 
de ene richting te verbreken, maar 
„Den Haag" dreigt dat evenwicht 
steeds verder in de andere richting te 
verbreken. 
De waarheid ligt ook hier weer in het 
midden. 
Bovendien argumenteert de Friese Bond 
niet geheel ten onrechte, dat een sterk 
centraal gezag, dat weet, dat regeren 
iets anders is dan administreren, be- 
sturen iets anders dan bedillen, gezags- 
uitoefening iets anders dan krentenwege- 
rij, niet zo bang zal behoeven te zijn 
voor het opkomend streven naar meer 
provinciale zelfstandigheid. Zulk een 
centraal gezag, dat zich van eigen, 
beperkte taak goed bewust is, zal niet 
huiverig behoeven te zijn om meer vrij- 
heid toe te kennen aan de gewesten. 
Een sterk centraal gezag voelt zich 
immers tegen eventuele moeilijkheden 
opgewassen. Het durft aan zijn kinde- 
ren, de provincies, dezelfde vrijheid van 
handelen te laten als de vader, die zijn 
gezag en macht voldoende groot weet 
om zich de luxe te permitteren zijn vol- 
wassen kinderen in gepaste vrijheid op 
te voeden. 
Wederzijds begrip voor de feitelijke si- 
tuatie is geboden. 

FONS- 



RECLASSERING 

Pas op voor een vijfde stand van de 

politieke delinquent in de samenleving. 

Afdoende geestelijke en sociale hulp sta voorop. 

IC eren we nu, met de wetenschap van alles, wat we 
" in onze vorige artikelen hebben ontvouwd, naar 
ons eigen land terug. In ons eerste artikel hebben we 
onze bezorgdheid kenbaar gemaakt voor het ontstaan 
en de permanentie Van een intellectueel proletariaat, 
van deze in wezen gevaarlijke vijfde stand. De samen- 
stellende delen van die vijfde stand in Nederland 
zijn van andere herkomst, dan die we in Duitsland 
of Oostenrijk vaststelden. Hier dreigen ze gerecru- 
teerd te worden uit de klasse van intellectuele en 
half intellectuele politieke delinquenten, die wegens 
hun gedragingen tijdens de bezetting uit hun ambt, be- 

roep of bedrijf zijn verwijderd en daardoor 
maatschappelijk gedeclasseerd en in kom- 
mervolle omstandigheden terecht gekomen 
zijn. 

Geenszins willen wij nu beweren, dat zij daarom al- 
leen een verkeerde richting zullen uitgaan, of dat ve- 
len niet hun uiterste best zullen doen om behoorlijke 
mensen te blijven en zich verder als goede Nederlan- 
ders te gedragen. Wij kennen. echter zo langzamer- 
hand de wereld en de menselijke zwakheid. Wij we- 
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DE JONGE STEM 

Geachte Redactie, 
Toen enige weken geleden in Uw blad de rubriek ..De Jonge Stem" werd 
geopend, was ik, ongetwijfeld met veie anderen blij. De schrijver van het 
eerste artikel heeft gevoeld, wat er in ons dikwijls omgaat. Het gevoel 
alleen te staan, is typisch in deze tijd. Was er tijdens de bezetting je 
vertrouwde kring van medewerkers en medewerksters, waarmee je kon 
bomen, nu is dat weg. Sporadisch ontmoet je nog bekenden, maar de mees- 
ten zijn ovef , binnen- en buitenland- uitgezwermd. In een vreemde stad, in 
een vreemd milieu, denk je dan terug aan het voorbije. Met zijn angst 
en met zijn intense vriendschap. 
Zou het niet mogelijk zijn, dat U als redactie een poging deed dit ver- 
loren gegane contact te herstellen? Onderlinge correspondentie,wbijv., (hoe- 
wel een mode-artikel) zou misschien, hiervoor dienstbaar kunnen zijn. Het 
zich eens uitspreken tegenover anderen kan van groot belang zijn. Het 
eerste artikel in Uw rubriek ,,De Jonge Stem" beweert dat terecht. 
Bijgaand een stukje met een beschouwing van mij. 

Hoogachtend, 
G. M. VAN KAAM. 

(Noot: De redactie meent d.m.v. ,,De Zwerver", en niet minder door 
deze rubriek, reeds een belangrijke bijdrage tot het bestendigen van net 
onderling contact te leveren.) 

♦ * * 
„Triomf volgt het lijden, van hen, die wettig strijden." 
Jawel, een prachtige spreuk (van Vondel), maar wat is die 
„triomf" en hoe weet ik, dat mijn strijd wettig is? 
Om bij het laatste te beginnen, natuurlijk, wij allen trachten 
strijdend door het leven te gaan.' De categorie gemakzuchtigen, 
geestelijke renteniers, telt voor ons toch niet mee? Neen, wij 
durven de strijd wel aan, maar, en dit is het vermoeiende, het 
steeds terugkerende, die strijd met wettige middelen te voeren 
is zo moeilijk. Je kunt met alle kracht uit zuivere motieven iets 
nastreven en dan loopt hel toch verkeerd. 
„Men" aanvaardt je goede bedoelingen niet. „Men" lacht om 
je, noemt je een dwaas en zegt: „Kerel, wees verstandig en 
volg een andere weg." 
Het gevaar die andere weg te kiezen is dan groot. Je komt 
voor de vraag te staan of het wel zo erg is de adviezen van 
die anderen op te volgen. Waarom zou je je kansen voorbij 
laten gaan? Is het leven iets anders dan een geduw en gedrang 
om de beste plaatsen en het meeste vermaak? Wie rekent met 
de zwakken? Toch zeker niemand. 
Slechts „volwaardigen" hebben betekenis voor het leven, de 
zieken en ongelukkigen zijn een dissonant. Ja, het is de macht 
van de sterkste, die schijnbaar het gehele leven beheerst. 
Toch, wanneer je ondanks alles doorzet, zul je „triomferen". 
Want dat triomferen houdt niet in: een goede baan, veel 
geluk, gezondheid en voorspoed. Het is de overwinning op 
het kwade in jezelf en het zien van de zin van alle leven, n.1. 
God te eren in alles. Je kunt dan lachen om die dwaze men- 
sen, dringend, schoppend, stompend, al het andere wegtrap- 
pend, om eigen eer en grootheid te vermeerderen. Je ziet dan 
je taak, een dienende, of je nu kerngezond of jaren ziek bent. 
De maatschappij wordt niet alleen gebouwd en geleid door de 
„top-figuren". In je eigen kring, heel eenvoudig en verborgen, 
daar ligt jouw taak en datsr kun je nuttig zijn. 
A. Roland Holst schreef: 

Ik zal de aren niet meer zien, 
noch binden ooit de volle schoven, 
maar doe mij in Uw oogst geloven, 
waarvoor ik dien. 

Wanneer je tot dat besef bent gekomen, dan is je leven niet 
zonder moeilijkheden. Zeker niet. De strijd blijft. Maar capitu- 
leer niet. Zoek het niet fh een roes van het een of ander om 
te vergeten, wat in je leven niet tot een oplossing schijnt te 
kunnen komen. Durf eerlijk te zijn tegenover jezelf en anderen 
en je zult ervaren; 
„Triomf volgt het lijden, van hen, die wettig strijden." G. 

ten, wat geestelijke en materiële nood betekenen en 
denken daarbij aan de stelling van de wijze Thomas 
van Kempen, dat voor beoefening van de deugd een 
zekere mate van welstand nodig is. Het geldt nog 
altijd: „Eerst leven en dan redeneren!" 
Nu moeten we eerlijk zijn en zeggen; Als men nu 
eenmaal deze mensen, zwaar gehandicapt door de hun 
opgelegde maatregelen en straffen, toegestaan heeft, 
weer in de Nederlandse samenleving terug te keren, 
dan impliceert dat tevens, dat men die mensen ook de 
mogelijkheid moet schenken, als behoorlijke Neder- 
landers te kunnen leven. 
Wie daaromtrent nog weerbarstige gevoelens koestert, 
komt aan werkelijkheidszin tekort. Dat juist mag van 
de voormalige illegaliteit niet verwacht worden, die 
juist door haar hoog begrip voor de belangen van 
land en volk gedreven, het pad der toenmaals onwet- 
tige wettelijkheden verliet, maar die nu, juist uit dat 
hoge begrip levend, zich, meer dan de gemiddelde Ne- 
derlander, verantwoordelijk weet voor het wel en wee 
van het Vaderland. 
Een onzer grootste bekommernissen is, toe te zien, 

dat de vrijgelaten politieke delinquenten 
niet zullen vervallen in hun vroegere 
dwalingen en zich niet opnieuw zul- 
len aaneensluiten tot het nastreven van 
hun veroordeelde en veroordelenswaar- 
dige vroegere doelstellingen. Bij herha- 
ling reeds heeft men gemeend vast te 
moeten stellen, dat politieke delinquen- 
ten veelvuldig eikaars gezelschap zoe- 
ken. Voor zover dit met geen boze 
plannen geschiedt, is het begrijpelijk, 
omdat zij in hun toestand en in een sa- 
menleving waarin zij hun plaats nog 
niet hebben hervonden, hulp en steun 
bij elkander zoeken. Deze mensen nu 
tijdig de helpende hand te biedefa; zie- 
daar een zaak van Christenplicht en 
algemeen belang. Dit was het ook wat 
onze voorzitter bedoelde te zeggeif in 
zijn rede. 

■RJaar hoe? Hoe kan men redelijk en 
•'■"zakelijk en zonder valse overdrij- 
ving die hulp verlenen? 
In ons eerste artikel hebben wij reeds 
erop gewezen, dat krachtens onze per- 
soonlijke ervaring de Stichting Toe- 
zicht Politieke Delinquenten met haar 
huidige bestaansvorm, taak, hulpmid- 
delen en bezetting in de zorg van de 
hier besproken politieke delinquenten 
te kort moeten schieten. Zou men dit 
als theorie bestrijden, dan behoeven 
we slechts naar de practijk te verwij- 
zen. 
Wij weten uit eigen ervaring maar al 
te zeer, in welk een labiele toestand 
tal van gezinnen van deze soort poli- 
tieke delinquenten leven, waar soms 
tot op dit ogenblik elke hulp o[ mede- 
werking van de Stichting o[ wie ook 
ontbroken heeft. De Gerechtigheid 
heeft in onze Christelijke Staat de 
Barmhartigheid als tweelingzuster. Zij 
gaan tezamen, zij moeten tezamen gaan. 
Na boete moet de heroprichting volgen. 
Wij vervullen onze rechterlijke plichten 
niet, om de barmhartigheidsplichten te 
verwaarlozen. 
Moet er dan, zo zal men vragen, weer 
een nieuwe instelling of commissie ko- 
men, die zich met dit speciale probleem 
moet bezighouden? 
Verre van daar. Wij zouden geen betere 
organisatorische vorm voor deze speciale 
delinquentenzorg kunnen uitdenken, dan 
de Stichting Toezicht Politieke Delinquen- 
ten, maar wel is het nodig, dat aan deze 
Stichting de geëigende bevoegdheden en 
middelen worden verstrekt om met af- 
doend succes te kunnen optreden en dat 
aan de Stichting personen worden toege- 
voegd, die door hun positie en hun rela- 
ties in onze samenleving bij uitstek bij 
machte zijn, hun bemiddeling te verlenen. 
Ten andere; het is dringend nodig, bij 
het grote publiek en dan vooral bij hen, 
binnen wier bereik het ligt om daadwer- 
kelijk iets te doen (leidende ambtena- 
ren, werkgevers enz.) het juiste begrip 

WERp§DI 

TWEE STAKINGEN. 
De communisten, aldus lezen wij in „De Groene", 
eisen voor zich de eer op de Februari-staking van 
1941 te hebben georganiseerd. Iq, de leiding van 
die staking, het massale antwoord van de Am- 
sterdamse arbeiders op Duitse gruweldaden, heb- 
ben zij inderdaad een belangrijk aandeel gehad. 
In de afgelopen week hebben de communisten op 
alle mogelijke manieren, behalve door het openlijk 
uitspreken van het woord „staking", geprobeerd 
de Amsterdamse arbeiders het werk te doen neer- 
leggen uit protest tegen het behandelen in de ge- 
meenteraad van een motie, waarin de twee com- 
munistische wethouders werden uitgenodigd hun 
functie neer te leggen. Deze actie is een volslagen 
fiasco geworden. Hier enkele honderden, daar 
enige tientallen gingen niet aa.n het werk. In het 
totaal van het stadsbeeld ging dit verloren. Het 
effect was negatief. 
Conclusie: de arbeiders staken als zij het doel de 
moeite waard vinden. Zij vragen niet in de eerste 
plaats wie de leiding neemt, maar wat die lei- 
ding beoogt en waarheen zij voert. De eer van 
de Februari-staking, èn van de rust op 24 Maart 
j.1. komt in de eerste plaats aan de Amsterdamse 
arbeiders toe. 

•k 
KRUPP. 
Alfred Krupp en 11 directeuren van de Krupp wa- 
penfabrieken zijn door een Amerikaans tribunaal 
voor de berechting van oorlogsmidadigers vrijge- 
sproken van de beschuldiging een aanvalsoorlog 
te hebben beraamd. 
Alle Kruppleiders werden vrijgesproken van de 
twee punten in de aanklacht die luiden, dat zij 
misdaden tegen de vrede hebben begaan en aan 
een samenzwering tegen de vrede hebben deel- 
genomen. 
— In de vervanging in de internationale recht- 
spraak van de normen van goed en kwaad door 
maatstaven, ontleend aan het eigenbelang der be- 
rechtende instanties, demonstreert zich een ernstig 
cultureel en geestelijk verval. 

* 
ONNEDERLANDS. 
In het weekblad „In de Waagschaal" schrijft Ds. 
J. R. Wolfensberger: „Het grootste gevaar, dat 
de wereld en de kerk en ons allen bedreigen kan, 
is de wereldlijke macht van christendom en kerk. 
Dat gevaar staat levensgroot voor ons in de ac- 
tiviteit van de R.K. kerk contra het opdriflgend 
communisme. Men versta ons goed, wij willen 
niet beweren, dat het in de openlijke weerstand 
van de R.K. kerk enkel gaat om haar machtspo- 
sitie. De opperherder ontwaart terecht het geeste- 
lijke gevaar voor zijn kudde, nu het tegen troon 
en altaar gaat. Maar de stedehouder van Christus 
heeft de aardse stee te houden en is o.i. daarop 
te veel bedacht, terwijl hij te weinig de middelen 
van slecht allooi versmaadt. Wij zeggen dit als 
critiek op Rome, en dat met te meer reden, om- 
dat de protestanten zich al te vlot laten inscha- 
kelen. En er zijn innerlijke bindingen tussen we- 
reldlijke en geestelijke totalitaire machten." 
— Wij achten dergelijke anti-papistische stukjes 
beslist on-Nederlands. Schrijver is kennelijk zelfs 
liever Turks dan Paaps. In een strijd tussen het 
Christendom en de machten die alles wat Chris- 
telijk is trachten te vernietigen, kan hij niet de 
kracht opbrengen de naastenliefde in de verhou- 
ding tussen de diverse Christelijke gezindten te 
doen zegevieren over geloofsverschillen en ge- 
voeligheden. 
Zijn verdachtmaking, dat er innerlijke bindingen 
tussen wereldlijke en geestelijke totalitaire mach- 
ten bestaan getuigt bovendien van getrek aan 
werkelijkheidszin. 

voor de noodzakelijkheid van de zo spoedig mogelijke 
liquidatie van dit speciale delinquentenprobleem te 
kweken. Zou het niet een machtige stoot in de goede 
richting zijn, wanneer de goed-willende oud-illega- 
liteit daar nu eens de schouders onder zette? 
Wij willen geen mal-contenten zijn, en zoeken geen 
verzet tegen de door de wettelijke organen geno- 
men beslissingen, zo zei Mr. H. B. S. Holla het op 
diezelfde Februari-Zaterdagmiddag in 's-Hertogen- 
bosch. 
Welnu, de overheid heeft het initiatief genomen. De 
oud-illegaliteit, geleid door het beginsel der Chris- 
telijke naastenliefde en ziende het grote gevaar van 
een vijfde stand en de van de zijde der communisten 
gedane pogingen om deze mensen onder hun rode 
vanen te brengen, wil daarbij zijn een steun aan 
de wettige regering, zoals zij dat steeds is geweest, 
mei zuivere beginselen en ware Vaderlandse zin, 
trouw aan Oranje en eigen volk. 

C. H. 



VRAAGGESPREK op hei Secreiariaai van de Nationale 

Demobilisatie-Raad met de Heer Mr. C. BROUWER. 

JA zw&cf, 

de meuetd 

tand 

MIJNE VRIENDEN, 

Ónze bockhandeiaar is een voorKomcna man. /vuya gereea 
tot hulp, met een onafscheidelijke glimlach en gul met siga- 
retten. Daarom houden wij van deze meas. Alleen weten wc niet 
helemaal zeker of hij ook zo over ons denkt, aangezien onze 
boekenkasten gevuld zijn met recensie-exemplaren, waaraan geen 
boekhandelaar ooit een cent verdiende. Maar wellicht telt het 
materiële bij hem niet zo zwïiar. Hij is een idealist, die de men- 
sen graaj goede lectuur verkoopt. Ge weet niet half hoeveel in- 
vloed een boekhandelaar op de geestelijke ontwikkeling van een 
volk kan uitoefenen. Meer dan predikanten, politie of journalisten. 
Hij leest en beoordeelt, veroordeelt en prijst aan wat er aan 
geestelijk voedsel van de drukpers komt. Hij bepaalt of het tot 
't neusje van de zalm gerekend mag worden of in de lorrcmand 
thuishoort. Hij kiest voor z'n klanten — natuurlijk zo duur moge- 
lijk; dat is z'n goed recht. Geen geld — geen Zwitsers. Geen 
spijs des geestes zonder het slijk der aarde. 
Laat me U ditmaal enkele staaltjes mogen vertellen van de wijze 
correcties, welke mijn vriend de boekhandelaar in de verlangens 
van zijn klanten weet aan te brengen. 

* 
Twee bakvisjes verlangen een liefdesroman. Maar ze zijn nog 
meer wit — dan bakvis en onze vriend vindt het verstandig wat 
vaderlijke censuur toe te passen. ,.Er is weinig spannends op 't ^ 
ogenblik" zegt hij cn wil hen diplomatiek overschakelen op de 
afdeling ..meisjesboeken". 1 

De bakvisjes spartelen echter tegen. Ze hebben in de étalage toch 
wel iets zien liggen, dat geschikt leek. 
Wat of dat dan wel was? — Hoe was *t ook weer? — Kijk u 
zelf maar eens. Daar links staat het. 
Toen heeft onze boekhandelaar het even heel moeilijk gehad met 
zichzelf, want de meisjes wezen hem het bock: ..Tussen Ja en 
Neen" van Prof. Schilder aan. i 

* 
, Een ander maal moest hij een heer terecht helpen, die het bock: 
- ..Links van de Tafel" van hem eiste. 

Nu is onze vriend rcchts-georiënteerd. maar als hij ,,Links van 1 

de Tafel" kende zou hij het eerlijk wel geleverd hebben. Maar 
hij kende het niet. Nooit gezien en nooit van gehoord. De klant 
stond echter z'n mannetje cn hield koppig vol. Tenslotte werden 
ze het er over eens. dat het wel ,*De Tafelincks" zou moeten zijn. 
En toen herinnerde de klant zich weer, dat hij, om de titel goed 
te kunnen onthouden, er ..Links van de tafel" van gemaakt had. 

y. 
Nu blijven wij niét gaarne achter bij onze vriend de boekhande- 
laar noch in het lanceren van sterke verhalen, noch in waar- 
heidsliefde. Daarom maakten wij hem deelgenoot van .onze erva- 
ringen. toen een lezer ons eens vroeg (nog voor. onze ..Zwerver"- 
tijd) het boek ,.Tante Luus' Kwelling" te willen recenseren. 
We hebben toen links en rechts gespeurd, ja, zelfs de vereniging 
tot rheumatiekbestrijding opgebeld om inlichtingen en ontdekten 
tenslotte, dat een bespreking van het boek ..Tantallus-kwelling" 
de vrager» wel tevreden zou stellen. 
Mijn vrouw had het hele gesprek gehoord. En, telkens als onze 
schaterende lach opklonk, bleef ze wat schaapachtig voor zich 
uit zitten staren. Geen spiertje van een lach op haar gezicht- 
Nou, da's nic leuk waar? 
Tenslotte zei ze: ,.Jc moest nu in die rubriek van je in ,.De 
Zwerver" eens een echt leuk mopje vertellen. Iets uit het leven 
gegrepen en niet van die gezochte dingen." 
..Hè. ja," zeiden we. ..Vertel op. Laten we dit keer de rollen 
eens omdraaien. Anders tap ik de moppen cn strijk jij de cen- 
ten op. Dit keer zal ik me over de centen ontfermen en Iaat jij 
de mensen een? echt gul (niet zo benepen als anders) lachen." 

♦ 
M n vrouw vertelde dan. dat ze weer eens een vertwijfelde poging 
gedaan had om een dienstbode te verlokken haar zorgen te delen, 
't Leek dit keer niet zo gek. Ze kwam, samen met haar moeder, 
eens poolshoogte nemen. Zoiets is bemoedigend. Er zit iets dege- 
lijks, iets van vóór 50 jaren in als moeder meekomt om te 
kijken waar de dochter belandt. 
Ze hield van kinderen, o. ja, heel veel -zelfs. En, och, het geld 
daar keken ze' ook niet in de eerste plaats naar. ,,Een lief 
kamertje krijg je, kind", zei moeder tot de maagd. Toen begon 
er iets te zingen in het hart van m'n echtvriendin, 't Zou dit- 
maal wel lukken. Ze bracht de laatste artillerie in stelling. 
,,We hebben de grote was buitenshuis," pochte ze. En daarmee 
verloor ze de strijd. ..Dat is geen behandeling, die U m'n dochter 
wilt .aandoen", brieste de moeder. ,,Ze komt niet bij een me- 
vrouw. die haar de was buitenshuis wil laten doen. Wij doen 
't altijd in de keuken. Ga mee, Maricl" 

  Achet&e KCuii  

De Belgische posterijen stellen gedurende twee 
maanden (van 5 April tot 5 Juni) een serie post- 
zegels beschikbaar ten. bate van de wederopbouw 
van de Achelse kluis. Er zijn onderhandelingen 
gaande om de zegels ook in ons land verkrijgbaar 
te stellen. 
Men zal zich ons vervolgverhaal over de „Stille 
helden in de Achelse Kluis" nog herinneren. 
Een nadere aanbeveling tot het kopen van deze 
zegels, om daarmee een bijdrage te leveren voor 
de opbouw van dit klooster, achten wij daarom 
niet meer noodzakelijk. 

jCJef 'zal onze meeste lezers bekend zijn, dat er in 
■* ■» ons land bestaat een Nationale Demobilisatie 
Raad, waarin Overheidsinstanties en particulier ini- 
tiatief met elkaar samenwerken. Hoe moeten wij ons 
deze samenwerking voorstellen? — 

— Allereerst beoogt deze samenwerking het 
voorkomen van doublures. Daar talloze in- 
stanties op demobilisatiegebied actief zijn, ligt 
het voor de hand, dat er een lichaam is, dat 
regelend en corrigerend optreedt. Als zodanig 
fungeert de Nationale Demobilisatie Raad. — 

— Betreft dit corrigerend optreden van de Nationale 
Demobilisatie Raad alleen de verhouding van Over- 
heid en particulier initiatief of kan de Nationale 
Demobilisatie Raad ook ingrijpen wanneer op demo- 
bilisatiegebied werkzame Overheidsinstanties langs 
elkaar heenwerken? — 

— Ook in het laatste geval kan de Nationale 
Demobilisatie Raad optreden. Dit optreden is 
echter beperkt; het kan niet verder gaan dan 
het uitbrengen van een met redenen omkleed 
advies aan de Ministerraad. — 

— Maar heeft de pas benoemde Directeur Demobili- 
satie*) dan geen sterkere bevoegdheden? — 

•— Ja, zolang het kwesties betreft binnen het raam 
van het Ministerie van Oorlog. Maar buiten dit 
Ministerie is ook zijn bevoegdheid beperkt. — 

— Wij veronderstellen, dat de Nationale Demobili- 
satie Raad meer is dan een „regelende factor" in het 
demobilisatiegeheel. Is het juist dat de Nationale 
Demobilisatie Raad zijn vertakkingen heeft over 
heel Nederland? — 

— Dit is juist. De demobilisatie zal eerst 
slagen, wanneer iedere streek er een eer in stelt 
om terugkerenden bij hun overgang naar de bur- 
germaatschappij metterdaad te helpen. Streeks- 
gewijze dienen de op dit terrein werkzame 
krachten gebundeld te zijn. In sommige provin- 
cies heeft deze bundeling plaats gehad in een 
provinciale Demobilisatie Raad; in andere pro- 
vincies heeft de bundeling niet in provinciaal 
verband plaats gehad, maar vervullen enige gro- 
tere gemeenten de rol van streekcentrum van de 
omliggende streek. Het is de taak van deze De- 
mobilisatieraden en plaatselijke comités om een 
daadwerkelijke belangstelling van de bevolking 
en van de werkgevers uit de streek voor de te- 
rugkerenden te wekken en levendig fe houden. — 

•— U legt dus sterk de nadruk op de zelfwerk- 
zaamheid van iedere streek, maar wordt deze niet 
voor een deel overbodig door de service, die demo- 
biliserende militairen reeds ontvangen op centrale 
punten, zoals het Demobilisatie-centrum Huis ter 
Heide? — 

— U moet onderscheid maken tussen twee din- 
gen: de administratieve afwikkeling van de man 
als militair, en de wederinschakeling van de „af- 
gewikkelde" militair in de burgermaatschappij. 
Het eerste komt voor rekening van de met af- 
wikkeling belaste militaire instanties. 
Het laatste is voor rekening van de streek, die 
de man als burger opneemt. 
Zelfwerkzaamheid van elke streek is daarom zo 
belangrijk in deze tijd, omdat de mogelijkheid 
van arbeid en van huisvesting nauw met elkaar 
samenhangen. — 

— Behoort de ontvangst der terugkerenden tot de 
taak der plaatselijke comités? — 

— Zeker,, maar het is niet de belangrijkste taak. 
Een goede ontvangst verliest veel van haar 
waarde, wanneer er niet hulp bij het vinden 
van een passend beroep en bij de huisvesting mee 
gepaard gaat. En daarnaast zijn er zoveel klei- 
ne dingen, die — wanneer er op vlotte wijze 
aan tegemoet gekomen wordt — de terugkeer 
van de demobiliserenden in de burgermaat- 
schappij zullen vergemakkelijken. — 

— Bundelt een plaatselijke demobilisatieraad alleen 
het particulier initiatief? — 

— Neen, ook de ambtelijke instanties, voorzover 
aanwezig, maken deel uit van zo'n raad. Een 
goede samenwerking tussen ambtelijke- en parti- 
culiere activiteit kan het geheel op een hoog 
niveau brengen. 
Het Rijksarbeidsbureau b.v. heeft geen contact 
met het gezin, dat een man of zoon terugver- 
wacht, maar een thuisfront of Band Ned.-Indië 
wèl. 
Omgekeerd zullen de thuisfronten op een terrein 
zoals van herscholing gespecialiseerde kennis 
missen, welke het Arbeidsbureau uiteraard bezit. 
Gezamenlijke activiteit bereikt het meest. Zij is 
ook daarom juist, omdat de wederinschakeling 
van terugkerenden in de burgermaatschappij een 
zaak is van ons hele volk; het is een ereplicht 
van hen die achterbleven jegens hen, die zich in 
Indië voor ons land grote offers hebben ge- 
troost. — 

— Komt een plaatselijk demobilisatiecomité pas in 
actie op het ogenblik, dat de terugkerende in Ne- 
derland aan wal stapt? — 

— Dat is niet de bedoeling. Een demobilisatie- 
comité verricht zijn werk eerst goed, wanneer het 
voordat de man terugkeert, zijn aandacht over 
de man heeft laten gaan. Hoe meer voorzorg, 
des te beter! Dit is in het bèlang van de man 

en in het belang van de streek, waarvan het 
hart warm klopt voor demobiliserenden. Wie dit 
toont door een goede voorzorg, zal daarvan ook 
de vruchten plukken. — 

•— Hoe groot is het getal demobiliserenden waar- 
om het hier gaat? — 

— Wij moeten ons instellen op de terugkeer van 
een kleine 100.000 man in een tijdsverloop van 
twee jaar. Streeksgewijze loopt het getal van in 
Indië vertoevende militairen uiteen: het gaat ge- 
middeld om ongeveer één procent van het in- 
wonertal van de streek. — 

— Hebt 11 misschien nog iets toe te voegen aan de 
antwoorden, die U ons gegeven hebt? ■— 

— Uw blad wordt veel gelezen in kringen van 
oud-verzetsmensen, geestverwanten van een 
groot deel van hen, die als oorlogsvrijwilliger 
naar Ned.-Indië zijn gegaan. Een lauwe houding 
tegenover hen, die terugkeren, mag bij Uw le- 
zers niet verondersteld worden. Er is echter 
meer nodig dan begrip alleen. Het komt aan op 
raad èn daad. Het bestaan van een organisatie 
voor het inschakelen van de demobiliserenden in 
de burgermaatschappij is op zichzelf géén waar- 
borg voor het slagen van de demobilisatie. De 
wijze waarop de organisatie werkt z^l beslis- 
send zijn. « 
Uw actieve steun is daarbij onmisbaar. Verste- 
vigt het werk van de plaatselijke demobilisatie- 
comités en versterkt het particulier initiatief van 
thuisfronten en andere organisaties, die zich bij 
het demobilisatiewerk actief betonen! — 

* 
* De heer G. Pruis, in bezettingstijd voorzitter der 
LO., die na de bevrijding ons leger in Indië diende 
en onlangs tot Directeur der Demobilisatie is be- 
noemd. 

™ NI WIN MELDT: 
AAN HET VOLK VAN OMMEN. 

De Jagers, die hier ergens in de bergen zijn uit- 
gestrooid op allerlei gekke plaatsen, waarvan je 
niet snapt, dat daar ook nog mensen willen wo- 
nen, zijn deze week aangenaam verrast. Nu moet 
dit met een streep aan de balk, want het leven 
van een soldaat in Indië is meestal niet overvoerd 
met aangename verrassingen. 
Deze verrassing was de glanzend nieuwe „piko- 
bello" cantinewagen, die het volk van Ommen 
via de NIWIN. naar ons toegestuurd heeft. 
We konden het 
haast niet geloven. 
Daar kwam nu zo'n 
wagen, waarvan de 
kankeraars gezegd 
hadden; „Nou ja, ze- 
rijen er zo'n heetje 
mee voor reclame in 
Holland, maar hier 
zie je ze niet!" Hij 
was er, levensgroot 
en op alle gekke 
plaatsjes, waar een 
jeep met pijn kan 
komen. De beman- 
ning: de korporaal Jan Harte (uit Voorburg) en 
Onno Dorenbosch (uit Leeuwarden) van de 
Dienst Wellfare hebben hem de honderden haar- 
speldbochten doorgesleurd en daar stond-ie dan. 
De klep ging open en er kwam tabak, chocolade, 
kauwgum, pepermunt, schoensmeer en tandpasta 
te voorschijn alsof 't niks was. Gratis pakjes 

'shag van de Grote Weduwe van Nelle en gratis 
limonade. Zonder trucs of dubbele bodem. Op 
de wand stond een vriendelijk wapen en een har- 
telijke wens: 
..'t Giet ow goed, bi'j al wa'j doet". 
't Volk van Ommen. 
We hebben het getracht uit te spreken, maar 
het ging niet best, want wij komen niet uit Om- 
men. Wij zijn er zelfs nooit geweest maar we 
weten nu al, dat het er goed wonen moet zijn. 
Dat er hartelijke mensen moeten wonen. 
Ommen is nu niet bepaald een wereldstad, maar 
ze hebben het toch maar gefixt om ons deze oase- 
achtige automobiel te sturen. Met een echte har- 
telijke wens erop, zoals een Oramense Vader zijn 
zoon meegeeft als ie naar Jan Oost gaat. Dat is 
fijn en we zijn er dankbaar voor en we willen 
graag dat het Volk van Ommen dat weet. 
De wagen is prachtig en hij komt hier prima van 
pas. Behalve voor de lekkere zware shag en de 
kauwgummie, zijn we dankbaar voor dat harte- 
lijke woord op de zijkant geschilderd. Men noemt 
dat geloof ik „de morele steun van het Vader- 
land" en de Jager boven in de prut zegt „ver- 
draaid fijn van die Ommenaren". 
En dit is dan de hartelijke dank van alle Jagers 
aan het volk van Ommen dat zo sympathiek blijk 
heeft gegeven mee te leven met ons en dat ons 
leven in Indië weer even een goud randje ge- 
geven heeft. f. VAN GEEMERT, 

R.A.O. off. 3 R. Jagers. 

Ofts hart is b» 



ENGELANDVAART 

Dit is het verhaal van de moed en de opoffering 
van een Hollandse jongen, die zich op negen- 
tienjarige leeftijd onttrok aan de beklemming 
van het Duitse regime door naar Engeland ie 
ontvluchten en daarbij bijna de halve wereld- 
bol rondzwierf; die, aangekomen in Engeland,- 
werd opgeleid tot intelligence-agent en na 
afworp jn ons land door de SD werd opge- 
vangen en daarna kans zag, na vele ontberin- 
gen. naar Engeland terug te keren  om daar 
te ivorden opgesloten in een vunze gevange- 
nis. 
Dit is eveneens het beschamende verhaal van 
grove nalatigheid en hautain wanbegrip van 
twijfelachtige figuren op het Londense toneel, 
die meer zorg plachten te besteden aan hun 
rijk-besterde en fraai gegalloneerde unifor- 
men, dan aan het welzijn van de hun toever- 
trouwde mensenlevens  

Het begin. 
„Verroest", bromde Ben van den Heuvel, leerling 
van de zeevaartschool te Delfzijl, toen hg het 
ineengefrommelde papiertje had gelezen, dat 
tijdens een lesuur plotseling over zijn bank neer- 
huppelde, „verroest " Hij tuurde eens uit het 
raam, nam bedachtzaam zijn potlood en krab- 
belde iets op het platgestreken papiertje. Zijn 
verraste uitroep gold de inhoud van het pasont- 
vangen briefje, want daarin'las hij: „Beste Ben- 
nie, ga je mee naar Engeland? Kees." Dat was 
duidelijk. Het krabbeltje was ook duidelijk, want 
het beduidde een onvoorwaardelijk: ja. Dat „ja" 
werd de hefboom die v. d. 
Heuvel reeds enkele dagen 
later in aanraking deed ko- ' 
men met de politie, welk 
„ja" hem een paar maan- 
den later deed belanden in 
een Zweedse gevangenis, 
vervolgens negen maanden 
in een Hollandse bajes 
(zonder gajes), toen enkele 
weken in een Spaanse cel, 
om, dank zg nog steeds 
hetzelfde „ja", tenslotte te 
worden geïnterneerd in een 
der meest beruchte gevangenissen van Londen. 

Drie maal is eens zeemans recht. 
Het bevalt de avontuurlijk aangelegde Van den 
Heuvel niet meer op de zeevaartschool. Hg heeft 
geen zin meer om zich nog dik te maken over 
kruispeilingen en logarithmen ,terwijl er rondom 
hem een oorlog woedtr die alle voorheen aan- 
vaarde normen doet wankelen en die verhoudin- 
gen schept, waarin scholen en levensposities nog 
maar van zeer ondergeschikt belang schijnen te 
zijn. 
Samen met zijn vriend Kees besluit hij tot een 
poging om ih Engeland te komen, waartoe zij 
aanmonsteren op een Groninger coaster, die 
op Scandinavië vaart. De eerste keer hebben ze 
pech, want Kees' vader komt op het laatste 
moment achter zoonliefs snode plannen en laat 
beiden door „de sterke arm" van boord halen. 
Van den Heuvel wordt tevens van school ver- 
wijderd wegens „wangedrag". 
„Da's dat," constateert hij opgewekt en monstert 
prompt opnieuw aan op een andere coaster. Dan 
tracht Neptunus in eigen persoon hem de over- 
tocht te beletten want in een storm slaat het 
schip voor Finland op de rotsen, zodat Van den 
Heuvel ten tweede male naar het moederland 
terugkeert. „Drie maal," zo herinnert zich de 
vastbesloten jongeman, „is eens zeemans goed 
recht. Laat ik het nog maar een keertje pro- 
beren." Tegen zoveel doorzettingsvermogen leg- 
gen zelfs de natuurelementen het af en Van 
den Heuvel bereikt veilig en wel het Zweedse 
vasteland, helaas, om subiet in een cachot te 
worden opgesloten wegens gebrek aan de nodige 
papieren. Voor het eerst van zijn leven blijkt 
hem dan het nut van goede consuls, want op een 
telefoontje wordt hij, dank zij des Hollandsen 
consuls bemoeiingen, naar Stockholm gestuurd, 
waar hem, in afwachting van visa, een zeer ge- 
rieflgke kamer wordt aangeboden. Hij maakt er 
kennis met een andere jonge Hollander, die de- 
zelfde aspiraties blijkt te hebben als hijzelf. Als 
de vereiste papieren gereed zgn gekomen, gaan 
ze op stap. Via Rusland, Perzië en Irak zullen 
ze naar Basra, een haveft aan de Perzische golf, 
reizen, vanwaar een schip hen naar Brits-Indië 
zal brengen, om dan vandaar met de boot naar 
Engeland over te steken. Het is wel niet direct 
de kortste weg, maar waarschijnlijk de zekerste. 
Het eerste deel van de reis, naar Moskou, wordt 
per vliegtuig afgelegd. De Russische hoofdstad 

Het proces Van der Waals plaatst het 
beruchte England-Spiel van de SD. in 
het middelpunt van de belangstelling. Wij 
geven hier enkele interessante en weinig 
bekende bijzonderheden uit de geschiede- 
nis van dat England-Spiel. Slechts de 
namen zijn- gewijzigd, de rest is histo- 

SLACHTOFFER VAN ENGLAND- 
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biedt weinig aanlokkelijks. Het leven is er van 
een grauwe triestheid, terwijl de twee Westerse 
„kapitalisten" overal stuiten op een troebel wan- 
trouwen. Hun gangen worden bespionneerd tot 
in de 'onwelriekende kamers van het hun toe- 
gewezen gore hotel en het is een opluchting als 
het reisbureau hun, na veel chicanes', de nodige 
spoorkaartjes voor Bakoe, een grote oliehaven 
aan de Kaspische Zee, verschaft. De reis duurt 
drie dagen en drie nachten en is van een sle- 
pende eentonigheid. Slechts de gids (tevens 
spion) brengt nu en dan, wat afwisseling door 
tranerige verhalen over een verloren liefde, maar 
overigens is de man niet kwaad. Bakoe geeft 
enkele prettige dagen. Een nieuw toegewezen 
gids inviteert hen zelfs op een brok sight-seeing 
per auto. Verder gaat het daarop weer: Teheran 
is het doel. Eerst een stuk met een bootje, het 
laatste eind per auto. Abdul is hun chauffeur. 
Hij blijkt een komiek manneke te zijn, die de 
geniepigste haarspeldbochten losjes-weg „neemt" 
op de manier van een steile-wandrijder in een 
circus. Overal lopen schapen op de weg en daar 
heeft Abdul een hekel aan. Als ze niet vlug ge- 
noeg aan de kant gaan, komt Abdul tierend en 
razend uit zijn oude Ford vandaan, geeft de 
onthutste schaapherder een paar ferme klappen 
om de oren om dan met een triomfantelijk ge- 
zicht de Disney-Ford weer „op stoot" te brengen. 

Helaas, na vijf uren rijden 
vliegt de auto loeiend in 
brand. Ternauwernood zien 
de passagiers nog kans hun 
bagage uit de vlammen te 
redden. Abdul rent als een 
waanzinnige om het snel- 
wegkwijnende vehikel heen, 
terwijl hij hevig gesticule- 
rend aan een ieder vertelt 
hoe groot deze strop wel 
voor hem is. De reizigers 
zoeken een soort hotelletje 
op om te overnachten en 

vragen zich met een angstig hart af hoe ze ooit 
uit dit achterland in Teheran moeten komen. Wie 
beschrijft echter hun oprechte verbazing als de 
trouwe Abdul 's anderen morgens, compleet met 
auto, voor de deur van het hotel op het gezel- 
schap staat te wachten. Het is weer een Ford, 
maar zo mogelijk nog zieliger dan zijn overleden 
voorganger. Het ding rookt en stinkt, het knet- 
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maakt daar kennis met de kapitein van het 
Nederlandse schip „De Bloemersdijk" van de 
Holland-Amerikalijn, die bereid wordt gevonden 
om hem als stuurmansleerling mee te nemen naar 
Albion. Hij moet nog even een omwegje maken 
over Zuid Afrika en Canada, maar dat is voor de 
jonge globetrotter geen bezwaar. 

Engeland. 
Aangekomen in Engeland wordt hij na do 
„checking" ingedeeld bij de Koninklijke Marine. 
Na een trip naar Amerika en Brits Indië wordt 
hij geplaatst op het Netherlands Naval College 
om opgeleid te worden tot officier. Hg maakt 
er kennis met enkele hoge officieren, die hem 
voorstellen om als intelligence-agent naar Ne- 
derland terug te keren. Dat is een kolfje naar 
zijn hand. Met veel ambitie ondergaat hij de 
vereiste opleiding, die zowel de physieke als de 
mentale training betreft. Dan breekt het ogen- 
blik aan, waarop hij zal worden geparachuteerd. 
Tegelijk met hem zal de sergeant Van Zanten 
worden ingezet. 
De vertrekdatum is vastgesteld op 29 Novem- 
ber 1942. Op de avond van die dag biedt de 
commandant nog een afscheidsfeestje aan en 
spreekt hun moed in. Om twee uur 's nachts zal 
worden gestart. Met gemengde gevoelens betre- 
den de twee het toestel. Als de motor gaat draaien 
nog enkele handdrukken, enkele raadgevingen 
en  tot ziens. Er is in het toestel een elec- 
trisch verwarmde deken om op te slapen, maar 
van slapen komt niets. Nu en dan drinken ze 
een slok cognac. Dat verwarmt en houdt de 
groeiende spanning binnen aanvaardbare propor- 
ties. Ze komen boven Hollands grondgebied. De 
begeleider gooit nu en dan chocola en pakjes 
thee naar beneden. 

Jumping out! 
Ze moeten nu ongeveer boven Amersfoort zijn. 
Turend boren zich de blikken van de piloot door 
de nacht op zoek naar de afgesproken lichtsig- 
nalen. Dan ineens schieten korte morse-licht- 
flitsen omhoog. Daar moet het zijn. De piloot 
beschrijft een grote cirkel met zijn toestel. Het 
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tert en raast, maar  het rgdt. Behouden 
komen allen in de Perzische hoofdstad aan. Daar 
voegen zich nog meer Hollanders op-doorreis, 
bg hen. Gezamenlijk gaat men per trein naar 
Irak, met een bootje de 'Euphraat af tot aan 
Basra, een plaats in Zuid Irak, aan de Perzische 
Gkilf, vanwaar een passagiersschip hen naar 
Bombay in Brits Indië brengt. Van den Heuvel 

valluik is inmiddels geopend. Boven het luik gaat 
een rood lampje gloeien. Van den Heuvel zit 
gereed voor de sprong. „Action station " 
waarschuwt de onbegewogen stem van de piloot. 
Het rode lampje springt op groen. „Number 
one  Go " kraakt opnieuw de metalen 
stem van de piloot. 
En „number one" gaat  Suizend sliert hg 
door de lucht, totdat de parachute zich klap- 
perend opent. Toch nog met een snelheid van 
dertig kilometer bereikt hg de grond. Hij neemt 
zijn pistool en ontgespt de parachute. Uit het 
donker komt iemand op hem af, die het wacht- 
woord geeft. Van den Heuvel roept het contra- 



woord, waarna men handen schudt en elkaar 
vraagt naar wederzijdse . kennissen in Londen. 
Als ze gaan kijken waar Van Zanten blijft, vin- 
den ze hem hangend in een boom. De parachute 
is blijven steken, zodat „number two" met het 
hoofd naar beneden is komen te hangen. Inmid- 
dels zijn er meer leden van het ontvangstcomité 
bij gekomen en samen verlossen ze de onfortuin- 
lijke springer uit zgn benarde positie. De para- 
chutes worden begraven evenals de meegekomen 
containers met wapens. 
„Geef mij jullie wapens maar," zegt een der 
leden van het comité, „want als de mof ze bij 
jullie vindt ben je stuk." Zonder argwaan doen 
ze het. „Zo en stop nou je handjes maar in deze 
ring  SD." Voordat Van Zanten en Van den 
Heuvel goed beseffen wat er gaande is, staan ze 
geboeid naast elkaar. Ze denken eerst nog aan 
een flauwe grap, maar als van achter een bosje 
een paar Duitse officieren te voorschijn komen 
weten ze, dat het bittere ernst is. Ze zijn ver- 
raden  zonder meer in een val geworpen. Het 
is niet te begrijpen en als in een droom nemen 

drie dikke tralies met een tussenruimte van on- 
geveer twdntig centimeter. Daar moeten ze door- 
heen. Eenmaal op de gang kunnen ze naar de 
WC. vluchten, van waaruit nog eens gelijksoor- 
tige tralies moeten worden gepasseerd. Als ze 
van de jute onderdekken onder het matras repen 
snijden kunnen ze daarvan een touw knopen, lang 
genoeg om zich van de WC uit — drie-hoog — 
naar beneden te laten zakken. Dan nog een paar 
prikkeldraadversperringen en een gracht nemen 
en het is gepiept. 
De vastgestelde Zaterdagavond breekt aan. De 
bewaker brengt het eten rond en moet zich 
daarbij begeven naar het andere einde van de 
halve-maanvormige gang. Dat is het moment. 
Daarbij geholpen door hun celgenoot wurmen ze 
zich, zo goed als naakt, door de smalle openin- 
gen tussen de tralies. Het gelukt, waarna het 
bundeltje kleren wordt nagegooid. Vliegensvlug 
sluipen ze naar de WC. Het touw wordt bevestigd 
en achter elkaar roetsen ze naar beneden. Dan 
nog een snelle ren naar het prikkeldraad, dwars 
er overheen, nog een duik in het koude water 
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ze plaats in de gereed staande auto, die hen naar 
Scheveningen brengt. Het spel is al uit voordat 
het is begonnen. 

Vlucht uit Haaren. 
Na verschillende verhoren, waarbij blijkt, dat 
de Duitsers meer weten dan zijzelf, worden ze 
naar Haaren vervoerd. Via de waterleidingbuizen 
van zijn cel komt Van den Heuvel in verbinding 
met enkele collega's en van hen verneemt hij in 
morse het hele trieste verhaal. Het ontzet hem, 
de angst voor de gevolgen van dit „Spiel" 
groeit allengs aan tot een obsessie in hem: hier- 
aan moet een einde worden gemaakt. Londen, 
dat nog steeds voortgaat in goed vertrouwen 
agenten uit te sturen, moet worden gewaar- 
schuwd. Zo spoedig mogelijk. Hij overlegt met 

, zijn kameraden en stelt voor een ontvluchtings- 
poging te wagen. Gekkenwerk, vinden zij het, 
vluchten is onmogelijk. Maar Van den Heuvel 
laat het pl^.n niet los. Wel verdraaid, hij is toch 
niet de hele wereld rondgezworven om een plaats- 
je in een kloostercel toegewezen te krijgen? Dan 
had hij beter direct een kaartje enkele reis Delf- 
zijl-Haaren kunnen nemen. Samen met zijn buur- 
man-cellist, de sergeant Steenbeek overlegt hij 
een plan. Het lijkt niet onuitvoerbaar, maar, toe- 
gegeven .uiterst riskant. Op 6en Zaterdagavond 
zal een poging worden gewaagd, want dan is er 
weinig bewaking. Boven de celdeur bevinden zich 

RECTIFICATIE. 
In ons artikel „Ziende Blind" in „De Zwerver" 
van vorige week, komt een fout voor. De vijftien 
vrije landen van Europa tellen 4.5 millioen com- 
munistische partijleden en niet 16.5 millioen, zoals 
abusievelijk in het artikel staat. 

(Vervolg van pag. 6). Hoe lang nog? 

blijven, niet blijven. Zullen we veront- 
waardigd doen, of zullen we er zand 
over doen. Hoe mager, hoe uitgemolken. 
We moeten niet verontwaardigd doen. 
we moeten verontwaardigd zijn. Veront- 
waardigd, om de smaad ons volk, om de 
smaad, de overweldigende meerderheid 
van getrouwen in Indië, om de smaad, 
de overheid aangedaan. 
Voelt men dat niet meer, interesseert het 
ons jn wezen niet meer, gaan we maar 
weer door met marchanderen, omdat de 
moed tot handelen ontbreekt? 
Ach, wat is dit alles triest; hoe wordt 
onze volkskracht gesloopt, hoe wordt 
ons moedig leger moreel op de proef ge- 
steld door al dit aarzelen, schipperen, 
struikelen, strompelen. 
Er is maar één troost in dit alles: Dat 
wc op ieder moment nog moed kunnen 
vatten en #an de weg van aarzeling en 
compromis terug kunnen keren. 
Maar hoe kmg nog, hoe lang nog? 

U, v. R. 

van de gracht en  het bijna onmogelijke is 
gebeurd: ze zijn, na negen maanden te hebben 
„gezeten", vrij, heerlijk vrjj. Via een pastoor 
komen ze terecht bij de heer Van Dijk, een oud- 
inspecteur van politie, die hen, verdienstelijk 
illegaal werker als hij is, belooft zo' spoedig mo- 
gelijk naar Zwitserland te helpen. Na twee 
maanden zijn de valse paspoorten klaar, terwijl 
een broer van Van den Heuvel een bedrag vhn 
Frs. 12.000 fourneert tot dekking van alle moge- 
lijke behoeften onderweg. Geholpen door smok- 
kelaars komen beiden behouden in Zwitserland 
aan, waar direct, via de Nederlandse en Engelse 
legaties, Londen in kennis wordt gesteld van de 
geslaagde ontsnapping en het échec in Neder- 
land. „Kom spoedig over," seint Londen terug, 
„maar op eigen gelegenheid wegens gebrek aan 
vliegtuigverbinding." Dat is gemakkelijk gezegd, 
maar nog niet volbracht, want dè tocht over de 
Pyreneeën is zeer zwaar. Toch gaan ze weer op 
weg, vergezeld van een twintigtal andere Enge- 
landvaarders en onder leiding van twee gidsen. 
Tocht over de Pyreneeën. 
Dwars door de bergen voert het illegale pad. 
Reeds na een paar uren lopen moet de begane 
weg worden verlaten. Er ligt sneeuw en alsof 
het nog niet zwaar genoeg is, begint het lang- 
zaam te regenen. Van den Heuvel en Steenbeek, 
die sterk zijn verzwakt gedurende hun gevangen- 
schap, mobiliseren alle krachten waarover ze 
nog beschikken, maar ze zijn ontoereikend. Na 
twaalf uren onafgebroken ploeteren tegen steeds 
steilere en hogere bergen kunnen ze niet meer 
en moeten enkele uren rusten in een berghut. 
Maar ze moéten verder. De nieuwe bergschoenen 
die ze in Bern hebben gekocht, worden steeds 
knellender en schuren de voeten kapot. En ze 
zijn nog bij lange na niet op de helft van de reis. 
Ze hebben het gevoel alsof de voeten bloederige 
vleesklompen zijn geworden, terwijl de vorst, hen 
bijna doet bevriezen. Na drie dagen is het voed- 
sel op en tot overmaat van ramp raken de 
gidsen aan het dwalen. Het is niet meer om uit 
te houden en moedeloos, totaal uitgeput, laat 
Van den Heuvel zich in de sneeuw vallen. Hij 
kan niet meer, hier wil hij sterven, maar een 
pittige Franse kapitein slaat hem met een berg- 
stok op zijn rug en laat hem een halve liter 
cognac drinken. Vooruit, vooruit, niet opgeven, 
doorzetten. Na vijf dagen van bittere ellende be- 
reiken allen, doodgelukkig, de Spaanse grens. 
Weer is het een gevangenis, waarin Van den 
Heuvel en Steenbeek van hun moeizame tocht 
moeten uitrusten. Gelukkig duurt dit arrest niet 
lang. Via Madrid worden zij langs illegale ver- 
bindingen op transport gesteld naar Engeland. 

Met dank voor de bewezen 
diensten... weer in de gevangenis. 
Als het vliegtuig in Engeland is geland wacht de 
grootste teleurstelling, die deze moedige kerels 
kon worden bereid. Inplaats van hartelijk ont- 

1 vangen te worden, inplaats van goed te worden 
onthaald, is er een „ontvangstcommissie" van 
de politie, die hen subiet naar de gevangenis 
doet verhuizen. Uit afgenomen verhoren blijkt, 
dat de Secret Service hen beschouwt als Duitse 
spionnen en geen ontkenningen mogen baten. 
Voor alle veiligheid worden ze zelfs opgeborgen 
in een der meest beruchte gevangenissen van 
Londen. Verbinding met de eigen Nederlandse 
commandant wordt niet toegestaan. Ze schrijven 
brieven naar Prins Bernhard, naar H.M. de Ko- 
ningin, naar de Ministerraad...... zonder resul- 
taat. In arren moede besluiten ze om dan in 
vredesnaam maar weer een poging te wagen om 
uit te breken. Doclï ziet, Londen ontwaakt, zij 
het ook schuchter als een dotterbloem. De Hol- 

landse commandant, een kerels-kerel (vanwege 
zijn vele sterren), een ouwe vechtjas (met pen- 
nemes) ziet kans om zich een ogenblik uit de 
soos los te wrikken en laat zich per Super de 
Lux naar de gevangenis deinen. „Zo, kaerels, zijn 
jullie weer terug? Nou, dat is fijn, zag, fijn! 
Jammer van die gevangenis, maar enfin, het is 
gebeurd. Het is ons gebleken, dat jullie onschul- 
dig zijn. Proficiat hè, proficiat." Dat is alles. 
Geen woord van dank, geen woord  
Waardering? „Och ja, we habbe allemael een 
zwaere dobber gehad, nietwaar, jullie in Hol- 
land en wij hier in good old England  
huhuhuhuhu " 
Waardering? Steenbeek wordt teruggesteld in 
de rang van korporaal, want de sergeantsrang 
was slechts tijdelijk. 
Van den Heuvel wordt in „opdringerige" over- 
weging gegeven aan H.M. de Koningin om ont- 
slag als officier te vragen  hetgeen door de 
betrokken minister genadiglijk" wordt verleend. 
Waardering? Na de bevrijding krijgt Van den 
Heuvel een  rekening thuis gezonden voor 
ten behoeve van hem gemaakte onkosten door 
het Nederlandse consulaat te Bern. 
Waardering? Van den Heuvel vraagt ten behoe- 
ve . van zijn broer vergoeding van de aan hem 
voorgeschoten gelden tot een bedrag van Frs. 
12.000. Drie jaren moet hij er op wachten, dan 
wordt het bedrag, o wonder, uitgekeerd. 
Waardering? Van den Heuvel schrijft na de 
bevrijding aan Prins Bernhard of het misschien 
mogelijk is hem aan een baan te helpen. De 
Prins doet zijn best, maar och, wat doet een 
Prins tegen Haagse onwil ? Kort daarop ont- 
vangt Van den Heuvel een oproep uit Den Haag. 
Als hij zin heeft kan hij een baantje bij de 
politie krijgen  Daarvoor heeft hij wijselijk 
bedankt. Gelukkig wist een aantal verenigde 
scheepvaartmaatschappijen zijn verdiensten beter 
te waarderen door hem een verantwoordelijke 
positie aan te bieden ter behartiging van, hun 
belangen aan de Perzische Golf. 
Deze twee, zij hebben het leven behouden, neen, 
niet dank zij de houding van hun commandanten 
maar ondanks de aftandse seniliteit, ondanks de 
would.-be intelligence van deze zielige potentaten. 
Dat hun hoofden niet zijn gevallen, zoals die 
van een vijftigtal hunner vrienden, danken zij, 
naast God, aan eigen kracht en aan eigen durf. 
Zij praten niet meer over die verschrikkelijke 
tijd, het is voorbij. Ze willen er zelfs liever niet 
meer aan herinnerd worden  op één keer na. 
Dat zal het ogenblik zijn, waarop, de rekening 
ten bedrage van vijftig agenten c.s. zal worden 
gepresenteerd aan het juiste adres. 

TOON. 

UIT DE GOIWN. 

Aan aüe Burgemeesters in ons Vaderland. 
De Interprovinciale Raad van de Gemeenschap 
Oud Illegale Werkers Nederland, gevestigd 
Maastrichtsche weg 125 te 's-Hertogenbosch, 
heeft op zijn vergadering van 21 Februari 1948 
het besluit genomen, een zeer ernstig beroep te 
doen op alle Burgemeesters van ons Vaderland, 
om hunne medewerking en steun te verlenen aan 
het streven van de Gemeenschap Oud Illegale 
Werkers Nederland, dat beoogt aan de herden' 
king van de bevrijding een hoogstaand karakter 
te geven en daardoor te voorkomen, dat deze 
voor ons volk zo gewichtige dagen ontaarden in 
dagen van niets dan jolijt en dans, waaraan alle 
ernst en bezinnig ontbreekt. 
De Gemeenschap doet dit beroep op 11 op de 
volgende gronden: 
le. Zovele van de beste Nederlanders hebben 

voor deze bevrijding hun leven gegeven. De 
eerbied en dankbaarheid eist een ernstige 
bezinning over deze gebrachte offers en de 
beantwoording van de gewetensvraag wat 
wij deden voor hetzelfde doel: een recht' 
vaardig, christelijk en vrij Nederland. 

2e. Voor vele nagelaten betrekkingen zijn deze 
dagen, dagen van verdriet en opnieuw open' 
gescheurde wonden. Een vreugde, gebouwd 
op ernst en dankbaarheid, zal hun geen pijn 
doen. Oppervlakkige vreugde echter zal hun 
pijn verergeren. 

3e. De critieke toestand in de wereld doet op- 
nieuw het monster van de oorlog voor ons 
opdoemen. Dit gevaar moet ons klein maken 
en ons geweten wakker schudden voor de 
vraag, wat wij bijdragen om de vrede te 
winnen. 

4e. De dreiging van het communisme eist gebed 
en inkeer, tot God, opdat Hij ons Vaderland 
en ons Volk voor deze gesel spare. 

De Interprovinciale Raad vertrouwt, dat U en ' 
met U allen die in de viering van onze bevrijding 
zeggenschap hebben, in de geest van het voren' 
staande hun invloed zullen doen gelden. 

Namens de Interprovinciale Raad 
van de G.O.I.W.N. 

Dr. Ir. N. A. J. VOORHOEVE, 
Alg. Voorzitter. 

Dra. A. RAAIJMAAKERS, 
Alg. Secretarla, 



HOE LANG NOG? 

'KTa een lange lijdensweg zijn we dan 
■•■^eindelijk in Djokja gearriveerd. Weet 
U nog, dat de Nederlandse en Neder- 
lands-Indische overheid in 1945 met 
verontwaardiging ieder contact met Soe- 
kamo en de zijnen afwezen; men wilde 
immers geen relatie met de revolutie 
van Japans makelij en uit collaboratie 
geboren? Neen, men verlangde, men 
eiste de vrijlating van vele duizenden uit 
de Japanse concentratiekampen, die de re- 
publiek voor de grap nog wat vasthield. 
Nu. die grap duurt nog voort en we zijn 
toch maar gaan praten, vermoedelijk on- 
der het motto: je kunt nooit weten, hoe 
een koe een haas vangt. 
Strompelend en struikelend zijn we dan 
tenslotte in Djokja aangekomen. Ietwat 
gehavend, • 't zij toegegeven en, om bij 
het beeld te blijven, zo goed als leeg- 
gemolken. We staan zogezegd droog. 
Zeker, 't heeft aan pogingen om de mar- 
telgang te stoppen niet ontbroken. Zwie- 
pend met onze koeienstaart, loeiend vSn 
verontwaardiging hebben we telkenmale 
plechtig verklaard: Nog honderd meter 
en nog één liter, maar dan is 't definitief 
uit. 
Ach, maar Sockarno wist, dat een koe 
niet kan bijten en klauwen, en hij kon 
dus wel accoord gaan  totdat de 
honderd meter en de liter binnen waren. 
De leeuw van het verzet is snel van ge- 
daante verwisseld. Wat in Djokja verle- 
den week arriveerde was de vertegen- 
woordiging van een leeggemolken, kale 
koe. De ontvangst was er dan ook naar. 
Schelden, stenen, stokslagen. 

Welk een schouwspel en welk een 
symptoom. De Nederlands-Indische 

overheid zendt haar vertegenwoordigers 
naar de republiek en bij de receptie op 
het station zet men ze te kijk voor een 
opgezweepte menigte, die, goed getraind 
voor dergelijke feesten, alles spuit, wat 
men erin gepompt heeft, die haar kunst- 
matig gekweekte hartstochten afreageert 
in een scheldpartij en kracht bijzet in de 
mishandeling der Indische vertegenwoor- 

digers van de wettige overheid. 
Niet een willekeurige groep Nederlandse 
onderdanen is -daar gemaltraiteerd, maar 
de Nederlandse overheid zeil. De kroon 
op het werk, het resultaat der gemi- 
humaniteit, het symptoom van de repu- 
blikeinse gezindheid. 
In dit alles is natuurlijk niets nieuws. 
Wie naar Canossa wil gaan, moet ver- 
wachten, dat men hem op zijn knieën wil 
zien komen en dat men hem behandelt 
haar welgevallen. De leeuw, die voor koe 
wilde spelen, mag niet anders verwach- 
ten. 
Nooit heeft de republiek welwillendheid 
en oprechtheid bedoeld. Nooit heeft zij 
gemeend, wat ze zei, nooit heeft zij haar 
verborgen motieven in de discussie ge- 
bracht. Ze wenst geen overeenstemming; 
zij wenst tijd en invloed te winnen: zij 
wenst de koe te melken. Zo is de reuo- 
lutie. zo is zij altijd geweest, zo zal zij 
altijd zijn. 
En zoals het ons vergaat, zo is het al- 
tijd hen vergaan, die pacteerden met de 
revolutie, die een compromis zochten, 
waar. gehandeld moest worden, die de 
revolutie naar haar aard niet begrepen 
en zodoende in haar practijk verkeerd 
interpreteerden. Zo is het de girondij- 
nen vergaan en Kcrensky en Hugenberg 
en Petkow en Masaryk. 
Wat wij wensten was overeenstemming 
door vreedzaam onderhandelen. Wat de 
republiek wenste was liquidatie van het 
Nederlands-Indisch gouvernement, van 
Nederlands invloed ïn Indic door vreed- 
zaam onderhandelen. De methode was 
dezelfde, het doel was nooit hetzelfde. 
Daarom was het overleg doelloos. 
De revolutie baart de chaos of de dic- 
tatuur, beide tot schade van het volk. 
Van de chaos heeft de republiek haar 
deel gehad en zij heeft dat deel nog, of 
beter, de bevolking lijdt er nog steeds 

onder. Dat waren zo de interne moei- 
lijkheden van de republiek. Als zij ze 
sneller overwonnen had, zou ze niet zo 
lankmoedig met ons geweest zijn, zou- 
den wij In Indië reeds lang een museum- 
stuk geweest zijn. 
Maar het incident in Djokja leert ons 
in ieder geval, dat de methoden van de 
dictatuur reeds succesvol in practijk zijn 
gebracht. Het. volk op de straat, ge- 
richte massa-actie, simpele leuzen, mer- 
deka. 

'Voorwaar, een succes voor de dwang- 
staat-propaganda. De communistische 
agitatoren zijn er natuurlijk niet vreemd 
aan. Zij kennen het klappen van de 
zweep, zij weten hoe de massa erop 
danst, het rhythme overneemt en tot 
iedere welomschreven ontwerp van ex- 
plosie is te brengen. 
Aan het eind van onze martelgang staat 
de arena van Djokja, waar onze eer 
te grabbel is gegooid, ons recht met 
scheldwoorden is bevuild en onze roe- 
ping in Indië met hoongelach en Mer- 
dekageschreeuw is beantwoord. 

Dit alles is van een verlammende triest- 
heid; niet omdat geschied is, wat in 

Djokja geschiedde, maar omdat men 
niet wilde inzien, dat zoiets op de ge- 
volgde weg geschieden moest. 
Inzicht! Hoe heeft het de verantwoor- 
delijke instanties in deze drie jaren 
daaraan ontbroken. Maar nog zou alles 
niet verloren geweest zijn, als men dan 
achteraf van de practijk maar had wil- 
len leren, hoe men gedwaald had. Want 
de practijk leerde, daf een overheid die 
de revolutie (in de republiek) als haar 
gelijke behandelt, zichzelf sloopt en de 
volken (onder haar verantwoordelijk- 
heid) door de revolutie, de altijd reac- 
tionnaire revolutie, Iaat knevelen. 
Helaas, toen men begreep, hoe men ge- 
dwaald had, althans inzag, er zo nooit 

te komen, toen ontbrak het aan moed om 
alsnog de plicht tegenover de volkeren 
van Indië na te komen. Sommigen en- 
dosseerden met vreugde de overdracht 
der verantwoordelijkheid aan de UNO; 
anderen voeren voort met het compro- 
mis. 
Moed! Hoe heeft het ons in deze drie 
jaren aan moed ontbroken. De moed, die 
ons volk op zijn weg door de eeuwen 
vergezelde en tot grootheid bracht, die 
van Willem van Oranje tot Koningin 
Wilhelmina ons volk in de beslissende 
ogenblikken bezielde en deed handelen 
naar recht en plicht. 
„Dat ick doch vroom mag blijven" zingt 
ons volkslied de moedigen van onze on- 

r afhankelijkheidsstrijd na. Ja, ja, maar 
men moet het niet alleen zingen. Woor- 
den genoeg deze drie jaren. 
Moed bezielde onze Vorstin, toen zij 
Paul Kruger ontving, ondanks de ergernis 
van het machtige Engeland, de vijand 
van Kruger's land, en dat, terwijl het 
machtige Duitsland niet durfde. 
Moed! Daarvan ^egt Christiaan de Wet: 
„In enig groot werk is de eerste vereiste 
moed". En hij kan dit zeggen, hij, die 
bijna eenzaam stand hield in de boeren- 
oorlog tegen Engeland. Opgejaagd door 
machtige legers, volhardt hij: zijn moed 
is ongeschokt, want hij weet, dat zijn 
zaak, hoe ongelijk de kansen mogen zijn, 
rechtvaardig is. Was het zo niet met ons 
in het verzet; Moed in hef aangezicht 
van een overmachtige vijand, moed tot 
het laatste? 
Maar Indië heeft ons geleerd, dat „'t kan 
verkeren". We weten, dat het onze 
roeping, ons recht en onze plicht is. 
de bevolking te hulp te komen, met de 
republiek en met het opkomend com- 
munisme daarin af te rekenen, 
't Ontbreekt alleen aan moed. 
En nu heeft Djokja ons ontvangen, 
naar zijn aard, naar de aard der revolu- 
tie. Zal het leeuwenhart wakker worden? 
Ach lezer, we zijn aan het knopen tellen 
gegaan. Wel blijven, niet blijven, wel 

(wordt vervolgd op pag. 5l 

KEKBUIS 

Mijne Heren. fur.»ilEKE DELINQUENT. 
Het hoofdartikel in Uw blad van 2 April (Een nieuwe taak, 
red.) geeft mij* aanleiding U onderstaand vriendelijk te verzoeken. 
Uit de inhoud van dit artikel maak ik op dat de schrijver domi- 
né is. Daarom is de uitdrukking ..Christenplicht" alleszins be- 
grijpelijk, maar ik moet Dominé AD vragen die eerst te gebrui- 
ken.^ daar waar zij reeds langer nodig is dan bij de politieke 
delinquenten. Namelijk bij de slachtoffers van die politieke de- 
linquenten, de Joden. 
Deze laatsten worden nog niet geholpen, de door de Duitser" 
en hun medewerkers (de door Dominé AD te helpen politieke 
delinquenten) geroofde bezittingen terug te ontvangen. 
Rechtsherstel, Schade-Enquêtecommissie. Lippmann Rosenthal en 
anderen doen weinig of niets. Als Dominé AD tijd heeft, laat 
hij die dan goed besteden en geen misdadigers helpen zolang 
goede landgenoten nog niet zijn geholpen. 
Dit vraagt U een andere Drentse boer. die toevallig Jood is 
en die U dankt voor de aandacht en voor de eventueel te 
nemen moeite. Met Hoogachting. 
BADHOEVEDORP, 6 April 1948. M. KNORRINGA. 
Commentaar: 
't Spijt me de heer Knorringa te moeten teleurstel- 
len, waar hij meende met een dominee te discus- 
siëren. Ad is geen dominee en zal het wel nooit wor- 
den ook. Maar ook mensen, die geen dominee zijn 
kunnen wel eens van christenplicht spreken. Ad was 
in de bezettingsjaren een eenvoudig burger in de 
Haarlemmermeer en hij woonde in het dorp, waar 
mijnheer Knorringa woont. Hij was daar, behalve 
LO man ook contactman voor het N.S.F. en Vakgroep J. 
en heeft het genoegen gesmaakt verscheidene Jood- 
se landgenoten finantiële bijstand te kunnen bezorgen. 
Mijnheer Knorringa, tijdens de bezetting heeft de ille- 
galiteit getracht zoveel mogelijk voor de Joden te 
doen. Het was de illegaliteit, d e Ned. Volksherstel 
organiseerde en die zich na de bevrijding er meer- 
malen voor spande om getroffen Joodse landgenoten 
weer aan een huis en inboedel te helpen. Ik weet 
wel, dat het lang niet altijd gelukte, zoals het moest, 
maar we probeerden het. Al deze dingen zijn thans 
Regeringstaak. En helaas wordt deze taak niet altijd 
billijk uitgevoerd. Maar de Joden hebben recht op 
schadeloosstelling en kunnen zelf voor hun rechten 
opkomen. Dat recht wordt door de illegaliteit alge- 
meen erkend. 
Maar niet iedere illegale werker ziet in, dat hij uit 
naastenliefde ook de man die „fout" was en dit erkent, 
de helpende hand moet toesteken. 
Daarom is er geen sprake van, dat we de NSB-ers de 
helpende hand zouden willën bicden en de Joden laten 
verkommeren. Integendeel. De slachtoffers van het 
regiem onverschillig of het Joden of Christenen zijn, 
komen bij ons in de eerste plaats, maar de politieke 
delinquent, als hij zijn leven wil beteren, mag door 
ons niet worden voorbijgegaan. Ad. 

katwrjk 
Donderdag, 8 April j.I., 
waren zeer vele figuren 
uit LO- en LKP-kringen 
in de mooie Trouwzaal van 
het Raadhuis te Katwijk 
bijeen ter onthulling van 
een gedenkplaat voor Piet 
Maaskant uit Leiden, die 
bij de overval op het dis- 
tributiekantoor aldaar op 
8 April 1944 sneuvelde 
Mede aanwezig was de 
vader van onze gevallen 
vriend en andere familie- 
leden, terwijl namens het gemeentebestuur een 

wethouder en de gemeentesecretaris de plechtig- 
heid bijwoonden. 
Door de onthulling, die geschiedde door een broer 
van de gevallene, werd het opschrift van de bron- 
zen plaat zichtbaar: 
„Ter berinnering aan de verzetsman Pieter Maas- 
kant, geboren 22 Mei 1914 te Bodegraven^ die bij 
de overval op het distributiekantoor op 8 April 1944 
ter plaatse werd neergeschoten." 
Wethouder H. P. Bloot aanvaardde namens het ge- 
meentebestuur van Katwijk de door Prof. L. O. 
Wenckebach uit Noordwijk gemaakte plaquette en 
verzocht daarna een minuut stilte. 
Na deze plechtigheid, die plaats had in de hall van 
het gebouw, gingen allen weer terug naar de Trouw- 
zaal, waar achtereenvolgens het woord werd ge- 
voerd door Ds H. Post, Geref. Predikant te Rijns- 
burg; een strijdmakker van Piet, de heer H. Steen- 
beek uit Amsterdam, terwijl tot slot de heer G. Maas- 
kant namens de familie sprak. Spreker herinnerde aan 
het tekstwoord, dat uitgesproken werd op Piet's 
graf: „Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn 
des Heren". 
De heer Maaskant besloot; „Het treft ons, dat gij 
als medestrijders de herinnering bewaard hebt en _ de 
mogelijkheid hebt geschapen deze hulde te brengen". 

smilöe *) 
Dinsdag, 13 April. — Smilde heeft op deze dag. nu 
het drie jaar geleden is dat verschillende Drenjse 
plaatsen werden bevrijd, voor de gevallenen een bij- 
zonder fraai gedenkteken opgericht, dat op deze dag 
voor het Raadhuis onthuld wordt. Blank en smette- 
loos treedt de figuur van de herrezen Nederlandse 
maagd naar voren, als het vlaggedoek, dat het om- 
hulde, door de koeriersters Gonnie Gorter en Kun- 
nie Datema wordt weggetrokken. 
Dr. Chr. Freeve leest de namen van hen aan wie 
dit monument is gewijd. Zestien zijn het er, jongen 
en ouden. 
„We sluiten niet alleen een voorbijgegane periode 
op waardige wijze af", zegt Burgemeester Mr. Dr. 

Berghuis, „dit monument is 
ook een symbool voor de 
toekomst". 
Tevoren had Dr. Freeve 
het monument aan de Ge- 
meente Smildeovergedragen 
Ruurd Janssens sprak na- 
mens '40-'45 over de taak, 
die wij nog hebben ten 
opzichte van de nabestaan- 
den. 
Het monument werd ont- 
worpen door de bekende 
beeldhouwer Wim v. Hoorn. 
Op de tombe beelde hij 

in relief uit de overweldiging van ons land, de 
onderdrukking, de daad van het verzet en het offer 
van het verzet, gevolgd door de bevrijding. Uit deze 
tombe rijst dan de zuil omhoog welke de vrijheid 
van uitingsvormen symboliseert en die de herrezen 
Nederlandse Maagd schraagt.. Deze Maagd plukt 
lentebloesem van een jonge boom en eert daarmede 
degenen, die hun leven als offer gaven. 
Weinig zagén wij nog zoveel belangstelling uit de 
burgerij als bij deze plechtigheid in Smilde. 
*) Op de „In Memoriam"-pagina herdenken wij hen. 
voor wie dit monument is onthuld. 

' elBURQ 
Dinsdag 13 April 1948 is ook voor de inwoners van El- 
burg een historische dag geweest. Toen werd n.1. een 
monument onthuld ter gedachtenis aan de drie doden 
van het Griftkanaal, en aan de twee makkers die 
hun leven lieten in het vreemde, vijandelijke land. 
Niet minder dan 500 Elburgers en vele genodigden 
zagen toe, hoe de fa^ade — met ingevoegd beeld- 
houwwerk en gedenkplaat — langzaam door een paar 
vrienden der gevallenen werd onthuld. Het beeld stelt 
voor een verzetsman in vallende houding. De strij- 
der is blootshoofds en barrevoets; in de hooggeheven 
rechterhand houdt hij hét wapen: de stengun ge- 
klemd. Daaronder staan, naast de namen der geval- 
len strijders aan het Griftkanaal Henk Hulst, Jan 
Lebbink en Niek Rambonnet, die van Aart Kruithof 
en Hendrik van Driessen, die resp. in de kampen 
Neuengamme en Hussum werden vermoord. Henk 
Hulst was de eerst hoofdbezorger van „Strijdend 
Nederland"; Niek Rambonnet was ondercommandant 
van de groep Doornspijk, allen behoorden tot de ver- 
zetsgroep EIburg of onderhielden daarmee regelmatig 
contact. De voormalige districtscommandant van de 
N.B.S. de It. Joh. Vos zei in zijn toespraak dat dit 
gedenkteken een bron van kracht moet zijn voor 't 
jonge geslacht, om het hoogste goed te bewaren 
tegenover alles wat streeft naar onrecht en onder- 
drukking. 
Deze indrukwekkende plechtigheid werd besloten met 
een défilé langs het gedenkteken. 

m BROnS en QRAÏliet 

Nederland herdenkt de gevallenen. 
In dorpen en steden verrijzen gedenktekenen. En 
lang nadat ook wij zijn heengegaan zullen de namen 
van hen, die ons dierbaar waren, in brons en graniet, 
gesneden in eenvoudige houten kruisen en gebeiteld 
op kostbare monumenten, daar staan als een herin- 
nering en een waarschuwing, een blijk van diepe dank 
en een bron van grote kracht. 
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Hein Oldenkanip 
geb. 29-3-19 

Jan Eleveld 
geb. 9-2-'20 

| 'oen in Mei 1940 het Nederlandse leger moest capituleren, betekende deze overgave geen 
capitulatie van het Nederlandse Volk als zodanig. 

Bij velen werd de geest van het verzet wakker en toen de bezetting langer duurde en de 
maatregelen van de bezetter van ingrijpender aard waren, hield hiermede de ontwikkeling 
van het verzet gelijke tred. 
Ook hier ter plaatse, waar aanvankelijk ieder voor zichzelf werkte, begon men uit te zien 
naar samenwerking en ging men groepen vormen, met als gevolg, dat door verraad reeds 
in begin 1945 de eersten werden gearresteerd. 
Het waren Jan Oosterwijk, Jan Ludwig, J. Boer en anderen. Naar later zou blijken hebben 
genoemde drie het met hun leven moeten betalen. Na een moeilijke gang door verschillende 
gevangenissen en concentratiekampen zijn zij bezweken: Oosterwijk begin 1945 in Dachaü 
en Ludwig Goede Vrijdag 1945 in Milch, Oostenrijk. Alleen Boer heeft na de bevrijding de 
Vaderlandse bodem weer mogen betreden, maar stierf totaal uitgeput in Maastricht. 
Na arrestatie van hun groep, is, het verzet niet verzwakt, maar werd het werk voortgezet 
en uitgebouwd door anderen. 
De schaduwzijde van een goed gefundeerde organisatie had als nadeel, dat wanneer een lid 
of contactman gearresteerd werd, alle middelen door de SD werden toegepast om de hele 
zaak op te rollen. 
Ook A. Tibben, onderwijzer aan de Christelijke School te Hogersmilde, die ondanks zijn 
gezin niet aarzelde zich geheel'te geven, njoest dit ondervinden en werd 31 October 1944 
gearresteerd. 6 November 1944 kwam de SD uit Heerenveen met twee overvalwagens met 
het voornemen acht personen; van wie de namen genoteerd waren, te arresteren. 
Vijf hiervan wisten zich aan hun arrestatie te onttrekken. 
In handen van de SD vielen: W. Bruggink, ambtenaar op de Coöp. Zuivelfabriek te Ho- 
gersmilde, ambtenaar op het D.K. te Diever en de gebroeders M. en H. Janssens, land- 
bouwers te Smilde. 
Na een verblijf van enkele maanden in Heerenveen werden ze via Amersfoort naar Duits- 
land getransporteerd. Het kamp Paderborn te Wöbbelin bij Ludwigslust werd hun gedwon- 
gen verblijfplaats en werd tevens de plaats waar ze hun leven lieten. Marcus Janssens over- 
leed 6 Maart 1944, Herraannus 8 Maart en Willem Bruggink 13 Maart. Van Jo Bosscher is 
de juiste datum niet bekend, maar hij overleed in elk geval voor de bevrijding. 
Weer als gevolg van oprolling werd in begin Januari 1945 gearresteerd de politie-man 
Aafko de Vries, één van de weinige politiemannen, die zijn taak tot en met verstond. AI 
jarenlang werkte hij met de ondergrondse samen. Hij was het, die de door de O.T. aan- 
gelegde verdedigingswerken voor de ID in kaart bracht. Toen de woede der Duitsers naar 
aanleiding van de aanslag op Rauter gekoeld moest worden, werd ook hij 8 Maart 1945 
bij de Woeste Hoeve gefusilleerd. 
Doch de tol die Smilde moest betalen, was nog niet geheel voldaan. 
Wie kent niet de jonge, enthousiaste Jan Eleveld („Frits KP"). Ook hij wist, dat hij een 
soldaat van Christus was en Hem alleen moest dienen. 
Op 8 April 1945 werd hij op wreedaardige wijze door de Landwachters afgemaakt toen hij, 
in gezelschap van een koerier, een belangrijk bericht moest overbrengen. Als gevolg hiervan 
kon het contact tussen twee groepen niet tot stand komen. 
De ene groep werd in de vroege ochtend van 9 April 1945 door Landwachters en Grüne 
Polizei overrompeld en dat kostte Hein Oldenkamp het leven. 
Inmiddels was A. Turksma door de andere groepscommandant met een opdracht naar 
Diever gestuurd. 
Terugtrekkende Duitsers vierden voor het laatst hun lusten bot en Albcrt werd hiervan het 
slachtoffer. Ze schoten hem neer en smeten zijn lijk in een greppel  
We weten, dat we met deze korte beschrijving het werk en de betekenis van deze 12 mannen 
niet ten volle hebben getekend. Eén ding staat voor ons, die ze stuk voor stuk kennen, vast; 
dat ze wisten wat ze deden en bewust hun leven gaven voor Recht en Gerechtigheid. 
Aan ons de plicht om hun afgebroken levenstaak, welke nu na de bevrijding nog niet vol- 
eind is, op te vatten en te strijden in hetzelfde geloof en met dezelfde overgave, die zij 
hebben getoond. 
God trooste en versterke de achtergeblevenen en geve hun de overtuiging, dat de inzet het 
offer waard was, ook al is de uitkomst schijnbaar anders, want: 

Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 
Des Heilands woorden zijn gewis. JAN H. 

Hermannus Janssens 
geb. 11-2-'04 

Markus Janssens 
geb. 4-2 '01 
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Jan Ludwig 
geb. 17-11-'18 

Aafko de Vries 
geb. 4-7-'08 

Elders in dit nummer is een verslag opgenomen van de herdenking, die op 13 April jJ. te Smilde plaats vond. bij welke gelegenheid voor de op deze pagina 
gememoreerde illegale werkers een monument werd onthuld. 



FAMILIEBERICHTEN 
De Heere schonk ons tot onze grote blijd- 
schap een dochter, die wij noemden 

. Manna Christina 
B. van den Bergh 
M. M. van den Bergh-Willemscn 

Tiet 14 April 1948. 
Stationsstraat 29 

Tijdelijk: Prinses Beatrixlaan 8, Weesp 

Evert de Groot 
en 

Corry Duiser 
hebben de eer U kennis te geven van hun 
voorgenomen huwelijk, waarvan de -voltrek- 
king zal plaats hebben op Maandag 12 Mei 
a.s. te 14 uur te stadhuize te Baarn. 
Kerkelijke inzegening te 14.30 uur door den 
Wel Eerw. Heer Ds. J. van Kuiken in de 
Ned. Hervormde Kerk, Brink 2 te Baarn. 
Rotterdamschedijk 22a 
Schiedam 
Bremstraat 44 
Baarn 
Toekomstig adres: 
Rotterdamschedijk 22a, Schiedam. 

IZiek militair vraagt 
buitenlandse 
postzegels 

Adres; Sold. H. Prins, Achter- 
diep 15, Nw. Weerdinge (Dr.) 

Hoofdpijn, Kiespijn, Zenuwpijn 

SAHAPIRIN 
> helpt altijd 

B.z.a. oud-illegaal werker als 
CHAUFFEUR 

Voor luxe- of bestelwagen, 
't Liefst Overijsel of Gelderl. 
Br. onder nr. 753 a/h bur. 
v/d blad. 

Jongeman, 28 jaar, zag zich 
gaarne geplaatst als 

# REIZIGER 
of iets dergelijks. 

't Liefst in het Noorden des 
lands. Br. onder nr. 756 a/h 
bur. v/d blad. 

wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk! 

CV. DRUKKERI//,,^ RIJNSTREEK" 
)EN V^p(DEN 

LITHO "ZAANLAND1A" 

ZAANDIJK • 

OFFSETDRUK 

* STEENDRUK 

CARTONNAGE 

GRASSO's Machinefabrieken N.V. 

te 's - HERTOGENBOSCH 

❖ 
kunnen voor ■ 
direct plaatsen. 

Enige prima: DRAAIERS „ KOTTERAARS 

MACHINE BANKWERKERS 

Bij gebleken geschiktheid vaste betrekking met goede 
arbeidsvoorwaarden. Gehuwden hebben dit jaar redelijk 
kans op woning. 
Brieven met uitvoerige opgave van opleiding en werkg. 
te richten aan de Afd. Personeel. 

DE GEMEENTE 's-GRAYENHAGE 

heeft dringend behoefte 
aan energieke, 
jeugdige krachten 
voor ADMINISTRA- 
TIEVE en 
TECHNISCHE 
werkzaamheden. ^ 

Indien U een voldoening gevende betrek- 
king zoekt, welke kans biedt op een goede 
toekomst, gaat U dan eens praten bij het 
Bureau voor de Gemeentelijke Personeels- 
voorziening, Waldeck Pyrmontlaan 120, 
's-Gravenbage. 

Voor de administratieve functies is een MULO - oi gelijkwaar- 
dige diploma nodig, terwijl in de technische functies in den regel 
het bezit van het diploma AmbachtsschooLof M.T,S, wordt geëist. 

Houtwarenfabriek P. FLENS, C.V. 
OOSTZAAN 

Kantoor en tabriek,- 
Noordeinde C 12 - Te etoon 347 iK 2984; 
Speciaal adres voor draal en Iraiswerk. 
Vervaardigers van Hulshoudel. artikelen. 
Speelgoederen en Techn. Houtwaren. 
Massa Houtwaren. — Vraagt offerte. 

N 

„Hal werk van Flens 
is altijd naar wans" 

ingevolge poplertoewljilng B.P.P. no. *383, verschijnt deze uitgave wekelijks 
en is de omvang van dit nummer 8 pagina's pagina-ionnaat 29 z *0, 
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| TUSSEN VERRADERS EN SPIONNEN | 

A Het rampzalige England-Spiel (spionage met | 

| ic radio-zenders), het werk van onze Geheime | 

A Dienst in Londen en de sinistere daden van | 

A Anton van der Waals en Joseph Schreieder. | 

Een machtige reportage 

over de Oorlog 

achter de Schermen ƒ 

In zestien dagbladen verscheen een reeks 
van 38 opzienbarende artikolen, geschreven 
door een der best geïnformeerde Neder- 
landse jonrnalisten. Het verhaal over spion- 
nage en conira-spionnage, over verraad en 
verzet werd letterlijk verslonden in meer 
dan 380.000 gezinnen. 

Deze uiterst spannende ' reportages 
zullen binnenkort in boekvorm ver- 
schijnen. 
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HERMAN N GISKES 
....Leider van de Duitse contra 
spionnage in Nederland . . .. 

UIT DE INHOUD: De S.D. heeft 18 maanden radioverbinding met Londen. — Anton v.d. 
Waals, de duivel in mensengedaante — Jacht op schakelaars van vuurmonden. — In 
dienst van Joseph Schreieder. — Eerste successen van een groot verrader. — Burge. 
meester Oud betaalt f 12.000.— voor reis naar Engeland. — Groot plan van S.D. mislukt. — 
Van der Waals draait een Oranjefilm. — Luit Taconis komt per parachute in Neder- 
land; Giskes en Schreieder beginnen het England-Spiel. — Londen seint; „Er dalen 
Donderdag twee geheime agenten". — Onze Geheime Dienst tot medio 1943 tragische 
mislukking. — Stroom van arrestaties en doodvonnissen. — Schreieder spreekt van ver- 
raad in Londen. — Containers met springstoffen en wapens vallen uit de lucht. — Akkie 
speelt gevaarlijk spel. — Bevel om Radio-Kootwijk op te blazen en nieuw bedrog — 
Dokter Kasteln vermoordt Reydon met een S.D.-revolver. — Vijftigste Nederlandse agent 
gevangen; S.D. viert feest. — Huis in Rotterdam voorportaal van de dood. — Natio- 
naal Comité in de val. — Van der Waals organiseert stoottroepen! — Agenten ont- 
vluchten. — Van der Waals als „Baron van Lynden" naar Zweden. - Lafhartige 
moorden. — Het proces-Van der Waals en honderd vraagtekens. 

Een verhaal van ruim 200 pagina's over 
de avonturen van agenten, spionnen en 
verraders, conform de vreselijke wer- 
kelijkheid verteld op grond van onweer- 
legbare feiten. Hat xnerkwaardigs e 
oorlogsdocument, dat ooit verscheen. 
Gebonden uitgave, goed papier, veel 
volstrekt onbekende foto s. Alleen bij 
intekening verkrijgbaar, niet in de 
boekhandel. Oplage zeer beperkt; de 
belangstelling enorm. Prijs f 4,25. 
Verzeker U van een exemplaar. Zend 
direct nevenstaande bon ingevuld (als 
drukwerk) aan Uitg, Kaptein te Pijnacker 
(Z.H.) en stort f4.25 op girorek. 376121 

Aan Uitg. KAPTEIN 

te Pijnacker (Z.H.) 

Ondergetekende verzoekt direct na verschijning 
franco toezending van het boek „Tussen Ver- 
raders en Spionnen" a f 4.25. 

Naam 

Straat      

Gemeente    -*■ 
Zw. 

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

Naam ... 

Adres    

Plaats     

Ingang abonnement» 

Provincie... 

* Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / ot bi} 
aanbieding van een postkwitantle betaald. 

Gironummer 109588 t.a.v. LO-LKP-Stichtlng 

*) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

De Zwerver in de Tropen! 

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

* ZCGpOSt/IlllClltpOSt-abonnement voor; 

(Zeepost f 1.50 - luchtpost f 4.50 per kwartaal.) 
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel ot btj aan- 
bieding van een postkwitantle betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan: 

*) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 
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De Commissie „Nationale 
Herdenking 1940—'45" 

heeft de goede .gedachte 
gehad, om Burgemeesters 
en plaatselijke Herden- 
kings-commissies te adviseren bij her- 
denkings-plechtigheden op 4 Mei geen 
redevoeringen te houden, doch slechts 
in een „stille tocht" de herinnering en 
de liefde te bewaren voor hen,' die van 
ons zijn heengegaan. 
Die gedachte is goed, want bij de dood 
— ook de heldendood — hoort stilte. 
Alle rumoer onteert en ieder mensen- 
woord schiet tekort. Tekort om naar 
waarde te eren en tekort om naar be- 
hoefte te troosten. 
Och ja, we kunnen wel vermoeden, aan- 
voelen misschien, waarom de dood van 
die vriend zo mooi en zo groots is ge- 
weest — maar toch dacht hij anders, 
toch was het anders. En juist die kleine 
nuance maakt ons woord — het goed be- 
doelde woord — otiecht, onwaar. We 
blijven de levenden, die misschien tot 
de drempel van de dood waren gena- 
derd; maar dé dood. ook van die goede 
bekende, was juist een stap verder en 
anders. 
En om te troosten? — Het is zo moei- 
lijk nagelaten betrekkingen te troosten. 
Woorden — welke woorden dan ook — 
nemen de pijn van de scheiding niet 
weg. U hebt toch zelf ook wel eens bij 
een vrouw, een moeder, een verloofde 
gezeten, toen eindelijk het bericht binnen 
was, dat de verschrikkelijke maar ook 
weer rust-gevende zekerheid bracht? 
Neen, toen zijn het niet Uw woorden 
geweest, die haar tot troost waren. Het 
was juist Uw stilte — Uw niet-praten 
— Uw alleen maar stil er bij zitten; 
want gij, de makker, de deelgenoot, was 
een stuk van hem, die niet terugkeerde. 
Uw persoon en Uw tegenwoordigheid 
bracht iets, een herinnering, een gewoon- 
te, iets heel eigens van hem zelf terug. 
Misschien dat de een of ander hier nog 
eens over kan nadenken, als hij voor 
zich zelf de balans opmaakt over wat 
hij nu eigenlijk doet voor het nog altijd 
blijvende Stichtingswerk. 

** * 
Die gedachte is goed: in stilte her- 

denken. 
Goed voor hen die gingen — die achter- 
bleven — die overbleven. 
In stilte komt een mens ook gemakke- 
lijker tot een gebed. En ook een helden- 
ziel heeft een gebed nodig. Dat is de 
laatste gift, welke wij hem over de gren- 
zen van tijd en eeuwigheid heen nog 
reiken kunnen. Gebed is als gekristalli- 
seerde goedheid. Daar ligt niets onechts, 
niets gewilds en gemaakts in; daarin 
geven we ons zelf, zoals we er eigenlijk 
van binnen uit zien — zoals we denken 
en zoals we willen. En kunnen — want 
alleen gebed heeft een kracht welke al- 
tijd helpt en door geen enkele reactie, 
noch van gelijken noch van hogerstaan- 
den, kan worden verhinderd. Gebed is 
ook aan geen plaats of afstand gebon- 
den. Wat een troostvolle gedachte, want 
zovelen gingen wel heen maar keerden 
nooit weer en hun laatste plaats en 
hun graf bleef ons een geheim. Maar 
ons gebed bereikt hen, want voor God 
bestaan geen verborgenheden. 
In stilte wordt het een goede herden- 
king  ook voor die overbleven. 
Dat zijn wij. Ja „WIJ" — waarom zou- 
den we het niet met een hoofdletter 
schrijven? Wij delen toch immers in 
die herdenking? Niet om geëerd te wor- 
den of te worden geprezen, maar om- 
dat wij toen leefden — echt leefden — 
mooi leefden. Omdat we ondanks alle 
ellende en verdriet en onmacht van- 
daag aan de dag God nog kunnen 
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*.,.aaoJc hen, die achteMemn.... 

< DOOR PASTOOR N. APELDOORN O. P. 

danken, dat Hij toen een tip heeft op- 
gelicht van de sluier, welke zo dikwijls 
en bij vqprtduring over ons mensen- 
leven ligt gespreid. Omdat we toen — 
laat het dan zijn door de harde nood- 
zaak van de tijden gedwongen — de 
moed hadden veel conventie, veel mooi- 
doenerij, veel klatergoud, en vooral veel 
zelfzucht van ons af te schudden en 
alleen maar vast te houden aan het 
innerlijk*'waardevolle. Omdat we weer 
beseften, dat geld en goed wel uiterst 
betrekkelijke dingen zijn, maar dat er 
ware en schone idealen bestaan, waar- 
voor het leven waard ft geleefd èn 
verloren te worden — dat ons Geloof 
in God niet iets is van de kerk of mis- 
schien van ons godsdienstig thuis, doch 
een waarde en een rijkdom, waarvoor 
niet alleen de eerste christenen, maar 
ook moderne christenen een concentra- 
tie-kamp en een nekschot durven trot- 
seren. Èn dan doet het er maar weinig 
aan af. wat we nu precies in die tijd 
hebben gedaan; we hébben gedaan en 
geleefd om en voor iets hogers ■— om 
en voor iets, dat boven de tijd uitgaat 
— om en voor iets, dat volgens Gods 
bedoelingen eeuwigheidswaarde heeft. 
Denkt in de stilte van die herdenking 
maar gerust aan wat Jaap Sickinga 
eens schreef: 

„Laat het goed zijn geweest, onze 
daden, 

— of misschien ook verkeerd — 
voor hoger doel ons te offeren 
hebben wij tenminste geleerd. 
Is dit niet de zin van het leven 
— en misschien ook van den dood 
te leren ons zeiven te geven 
in aller nood." 

Hebben wij tenminste geleerd" — om 
nooit te vergeten, zou ik bij deze 

Herdenking er aan toe willen voegen. 
Want mijmerend in deze stilte kan ik 
niet — en kunt ook U niet — de ge- 
dachten tegenhouden, om vanuit het 
verleden naar het heden over te sprin- 
gen en misschien zelfs naar wat komen 
gaat. Want het is of de oude psalmist on- 
ze dagen voorvoeld heeft toen hij schreef: 
„de ene afgrond roept de andere af- 
grond op". We zijn nog niet veel verder 
gekomen, of het moest zijn, .dat we ge- 
waarschuwd door de afschuwelijke el- 
lende van het overwonnen gevaar op on- 
ze hoede zijn voor de mogelijk nog grote- 
re ellende van de nieuwe bedreiging. Een 
bedreiging, welke zoals de couranten 
ons vertellen de wereld zich eindelijk be- 
wust is geworden. Men congresseert en 
protesteert toch immers .— en in binnen- 
en buitenland worden toch de meest 
doortastende maatregelen genomen, om 
het communistisch gevaar uit de vitale 
delen van ons maatschappelijk leven te 
weren? Men bundelt zich samen en ziet 
over .grenzen heen; Marshall-plan en 
dichterbij gelegen steunpunten kiest men 
als stut in de rug. Maar op een dag 
van herdenken van wat eens is geweest 
en eens werd geleerd, is het geloof in 
de voor goed overwinnende kracht van 
dat alles zo moeilijk. 
Het is de techniek en het zijn de midde- 
len, welke we bezwaarlijk kunnen ont- 
beren als eens de wapens, welke ons 
door de lucht werden gedropt, maar het 
is nog niet het offer, waarin we toen 
hebben gewonnen. Het draagt allemaal 
in zich zo sterk de schijn van een nega- 
tieve bestrijding, waardoor we ons ge- 
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Losse nammezs 20 eest 

weten in slaap sussen en 
onze rust bewaren. Het is 
alles zo buiten ons om, wel 
in staat om ons in bewon- 
dering te doen slaan voor 

zoveel kracht en durf , doch zonder ons 
zelf innerlijk tot geestdrift te brengen. 
Want. al blijven we er buiten, hoe de 
uitslag zal zijn, wanneer ooit — wat 
God moge verhoeden — het een mili- 
taire krachtmeting zal worden — een 
idee en een geest, een mentaliteit is nog 
nooit door wapengeweld overwonnen. 
Techniek en ook niet de meest geperfec- 
tionneerde strijdmiddelen hebben vat op 
geestelijke waarden en ideologiën. Daar 
zijn andere wapens voor nodig. Een 
mentaliteit bouwt men slechts om door 
er een andere mentaliteit tegenover te 
stellen. En dwaling — ook in een le- 
vensbeschouwing — wordt slechts door 
waarheid overwonnen. 

♦ jjt * . 
Och — het is zo goed in stilte te her- 

denken; vooral nu de tijd ons lang- 
zamerhand op een afstand gaat plaatsen 
van het verleden. „Laat het goed zijn 
geweest, onze daden, — of misschien 
ook verkeerd •—•" de processen en de 
langzaam terugkerende innerlijke rust 
hebben het ons geleerd, dat er bij ons 
dikwijls gemeenschappelijk en nog veel 
meer persoonlijk falen een winst door 
ons is geboekt, waarto'e anders slechts 
weinigen in gestage zelfverloochening 
waren gekomen. We hebben gewonnen 
in het verleden; maar met de plicht om 
het te benutten in het heden. 
Weer wordt er een daad gevraagd van 
ons, die we niet met geld of goed kun- 
nen kopen, doch alleen met een stuk 
van ons leven. En nog wel een stuk, dat 
ons zo kostbaar is, omdat het ligt in dat 
ons zo dierbare „IK". — Weer wordt 
er van ons gevraagd, dat we in een alles 
opofferend idealisme eigen belangen tot 
de ware proporties weten terug te bren- 
gen, en naast eigen persoon ook die on- 
telbare anderen nog weten te staan, voor 
wie we ook hebben te zorgen. Het doet 
er niet toe: hoe — misschien alleen met 
raad, mogelijk ook door de daad —• 
maar in ieder geval: dat hét gebeurt. — 
Weer wordt er gevraagd, dat we God 
niet enkel met de mond zulleh eren, 
doch dat we ernst maken met onze gods- 
dienst. En al zijn er nog verschillen ge- 
noeg onder ons en is de eenheid nog 
steeds één van onze vrome verwachtin- 
gen, hierin gaan we toch minstens sa- 
men, dat ware liefde tot God zich on- 
mogelijk verenigen laat met allerlei 
kwaad in onze gemeenschappelijke of 
persoonlijke daden. 
En wie in een schijnbaar juiste doch 
valse zelfkennis mocht twijfelen aan de 
waarde van zijn eigen kleine persoon, 
moge wel bedenken, dat ieder wereld- 
bedreiging tenslotte door mensen gedra- 
gen wordt. De strijd gaat niet allereerst 
tegen een compacte wal, waartegen al- 
leen velen tezamen iets vermogen, maar 
tegen die en die en die mens, die wel. 
valt te veranderen, wanneer we ten- 
minste ons zelf als inzet durven te ge- 
ven. En eigenlijk wat doet het er toe: 
Uw strijd wordt niet groter en grootser, 
omdat vele anderen naast U staan — 
en Uw plicht vervalt niet, omdat an- 
deren verstek laten gaan- 
Neen, het kan; het verleden is er om 
het te bewijzen. Alleen, het is moeilijker. 
De vijand staat nog niet als overheerser 
in ons eigen thuis en camoufleert zijn 
boosheid nog onder hét mom van zijn 
onmacht. En ook de romantiek — niet 
de drijfveer, maar wel de machtige 
stimulans eens van velen — ontbreekt. 
Maar de noodzaak is er èn de plicht, 
waaraan niet valt te ontkomen. 
Werkelijk, het is goed. om dat alles te 
herdenken. 



KRUIDENIERSPOLITIEK 

Voor éénmaal in de geschiedenis staat het onomstotelijk vast, dat de geallieerden een kruidenierspolitiek bedre- 
ven hebben. Dat was drie jaar geleden in April 1945 toen de Stirlings en Halifaxes laag over de Hollandse 

polders raasden en in het machtige geluid van hun duizenden paarden een belofte klonk. Een belofte en een ver- 
vulling, want in het gedonder van de motoren zong nu geen krijgszang van dood en vernietiging, maar het bevrij- 
dende refrein: Voedsel, voedsel, voedsel voor hongerend Hollandl 
Wie heeft ook weer eens gezegd dat in de laatste maanden voor de bevrijding geheel het Westen bestond uit 
één grote maag? 
In die wanhopige strijd tegen het sluipende monster, de honger, waren alle grenzen weggevallen en bleven 
slechts enkele begrippen over. Een „goeie morgen" werd afgemeten naar het aantal suikerbieten in de pan, een 
„goeie reis" kon slechts bestaan uit niet al te veel pech met gescheurde fietswielen en uit elkaar gerammelde 
frames, een „welterusten" was identiek met een goed met waterige roggepap gevulde maag. Jong en oud, arm 
en rijk, aller stem lag in de wanhopige kreet, die als met grauwe knokige beenderen boven de lage landen ge- 
schreven stond; Honger! 
Tot uit het Oosten de auto's kwamen en op een morgen honderden, duizenden zich samendromden in de straten, 
met vlaggen zwaaiend de daken bevolkten of naar buiten de weiden inrenden om niets te missen van dat schouw- 
spel; vliegtuigen, tientallen grote bommenwerpers en geen mof, die er op schoot! Rustig, doelbewust koersten zij 
naar de afgesproken plaatsen om daar hun kostbare last te laten vallen. 
Weer regent het manna  
Mensen schreeuwen naar de piloten in de toestellen en zwaaien met vlaggen, mensen trekken hun gezicht in een 
grimas, een wanhopige poging om niet te tonen, dat ze huilen als kinderen. 
Met dezelfde routinebeweging, waarmede zij hun tien-tons-bommen boven Berlijn losten, openen daarboven Bill, 
de „bombardeer" van de Lancaster, en zijn collega Johnny in de Stirling hun boramenluikén. Laat maar vallen, 
jongens, die blikken biscuit. Je hebt met je mooiste voltreffer op die schuit in Hamburg nog lang niet zoveel 
succes gehad als met dat blikje worstjes, dat daar op die grote vlakte ploft. En, die hele lading brandbommen, 
die je door 'n stommiteit zo netjes in de Rijn mikte, inplaats van op die fabriek ernaast, is je vergeven met dat 
ene blik chocolade, dat daar juist uit je kist komt rollen. En bij alle stinkende eigenbouw van de wereld, Jimmy, 
die kist met blikjes Players komt ook wel op. Open zijn onze armen om op te vangen wat jullie met een brede 
grijns ons toewerpt en open zijn onze harten, berstensvol van dank  
Brood voor bommen ...... 
Op die dag in April, toen de bevrijding reeds bijna binnen het bereik van onze hunkerende harten was gekomen 
en de Tommies hun kruidenierspolitiek boven West-Nederland bedreven, bloeide in velen voor het eerst sinds 
lange tijd de verwachting 
weer open. Het mateloze 
leed en de oneindige ellen- 
de hadden het leven in hen 
geblust. Hun harten, ver- 
doofd door de pijn, waren 
koud en de doffe berusting 
verlamdh hun kracht. Tot 

op een morgen Bill en 
Johnny, Guy en Reggie 
boven hun lage landen vei 
schenen en zij het voedsel 
zagen vallen als het eerste 
tastbare bewijs van een na- 
bije bevrijding. 

KEES. 

Reünie TE AMERSFOORT 
Woensdag, 21 April j.1. was een aantal verzet- 

ters uit LO-, LKP- en CID-kringen in hotel 
„Birkhoven" te Amersfoort in reünie bijeen. 
Na de gebruikelijke opening volgde een gezellige kof- 
fietafel, die — voorzover dit nog nodig was — het 
ijs tussen de deelnemers brak en hen weer kinderen 
van één groot LO-LKP-CID-gezin deed worden. De 
sprekers vonden des avonds een aandachtig gehoor. 
Ruurd sprak over de Stichting '40—'45, terwijl de 
heer Boellaard een causerie hield over het proces 
Neurenberg. 
Spreker bepaalde zijn gehoor in het bijzonder bij het 
proces tegen de Duitse medici, die hun proefnemin- 
gen uitvoerden op de gevangenen in de concentratie- 
kampen. De lichtbeelden, die vertoond werden, on- 
derstreepten op duidelijke wijze de gruwelijkheden, 
die deze Nazi-monsters op duizenden weerloze men- 
sen hebben bedreven. 
Ook muzikaal is deze avond een succes geworden, 
want de medewerking van het Amersfoortse strijk- 
kwartet werd door allen zeer op prijs gesteld, het- 
geen niet te verwonderen is, daar het gebodene op 
zeer hoog peil stond. 
Deze avond mag met recht een zeer geslaagde bij- 
drage tot het instandhouden van de band tussen de 
leden van de voormalige verzetsorganisaties genoemd 
worden. 

* ** 

Utrecht maakt plannen 
De KP-Utrecht-stad heeft, evenals andere jaren, 

ook nu weer plannen gemaakt voor de komende 
zomer. Vele dames zullen zich de zeer geslaagde uit- 
gaans-dagen herinneren, toen een grote en uitgelaten 
schare KP-vrouwen en -moeders de Loosdrechtse 
plassen bevolkte. 
Ook deze zomer zullen een tweetal dergelijke tochten 
worden georganiseerd en het daarvoor opgestelde 
programma is zeker een briefkaartje aan de secreta- 
ris, de heer Ad Hazevoet, Fred. Hendrikstraat 51 te 
Utrecht, dubbel en dwars waard. 
Woensdag, 18 Augustus a.s. vindt weer een „water- 
dag" plaats op de Loosdrechtse plassen en het pro- 
gramma vermeldt nog eens uitdrukkelijk, dat gezeild 
zal worden in grote boten met een vertrouwde be- 
manning, zodat de enigszins waterschuwen hun angst 
wel kunnen laten „varen". De kosten voor leden 
van de Stichting-KP-Utrecht zijn nihil, niet-leden be- 
talen ƒ 1.50 per persoon. 
Voor hen, die liever aan wal blijven, is op 11 Augus- 
tus d.a.v. een tocht per autobus uitgestippeld, die tot 
einddoel de Oisterwijkse vennen zal hebben. Zij, die 
hieraan deelnemen zullen ook zeker geen spijt hebben 
van hun keuze. De kosten hiervan bedragen voor le- 
den van de Stichting KP-Utrecht ƒ1.50 en voor niet- 
leden ƒ 5.— per persoon. 
„Hoe meer zielen, hoe meer vreugd", is nog altijd van 
kracht en daarom wordt aan bovengenoemd adres 
een stroom van brieven met aanmeldingen (geld in- 
sluiten s.v.p.) of verzoeken om inlichtingen verwacht. 
En nu  tot ziens in Loosdrecht of Oisterwijkl 

JA zwe<i[ 

deuteteld 

mud 

Tot slot bood de heer F. Heuts, namens de geslaagden 
enkele hartelijke woorden aan, die hij vergezeld deed gaan 
van een prachtige schooltas en iets voor de pijp. 

(Brabants blad). 
Ge zult er kunnen inkomen, dat de „bedachte" zeer 
ontroerd was. Hij wist niet wat hij het meest moest 
bewonderen. Uiteindelijk strekte hij de hand uit om 
die aangeboden hartelijke woorden van meer nabij 
te kunnen bewonderen. Maar hij ontstelde zicjit- 
baar, toen hij er geen vat op kon krijgen. Een beetje 
wantrouwig heeft hij toen het ietsje voor de pijp 
en de schooltas maar geaccepteerd. 

Naast eenvoudige gehaktmolens, vleessnijmachines, koelkasten 
en weegschalen treft men ook kunstdarmen aan. 
Een firma maakt er reclame voor de Cotisin-kunstdarm uit 
Praag. Hoe gepcrfectionneerd deze darm is, blijkt wel uit 
het feit, dat hij geleverd kan worden met opdruk van naam 
en adres van de slager. 
En, wat volgens een der aanwezige deskundigen ook van 
belang was, de kunstdarm kan geleverd worden op elke 
gewenste maat! 

(De Waarheid), 
Nu moet ge weten, dat wij nogal eens met onze 
ingewanden sukkelen. Onbeschrijfelijk was dan 
ook onze vreugde, toen men ons dit bericht uit 
„De Waarheid" voorlas. Ons eerste werk was 
onze huisarts z'n congé te geven. En toen zijn 
we op zoek gegaan naar de leverancier van die 
kunstdarm. We moesten eerst wel even wennen 
aan de gedachte, dat de naam en het adres van 
een slager erop zouden staan. Maar goed, daar 
zijn we overheen gestapt. Dan heb je tenslotte 
altijd een adres, waar je verhaal kunt halen als 
er iets hapert. Dat we er uiteindelijk toch maar 
vanaf gezien hebben kwam, doordat we nog tijdig 
ontdekten, dat die kunstdarmen uit Praag kwamen. 
We hebben het bericht nog eens goed gelezen en 
huiverden  gehaktmolens, vleessnijmachines, 
koelkasten en kunstdarmen, allemaal uit Praag. 
Voorlopig doen we het nog met die ouwe, kapi- 
talistisch-plutocratische ingewanden van ons zelf. 
Voor darmen met de naam van Vadertje Stalin 
erop zijn we wat schichtig. 

WEm-jDI 

POT EN KETEL. 
A. Graumans, tijdens de Duitse bezetting hoofdre- 
dacteur van de Gooi- en Eemlander, thans gedetineerd 

, in de strafgevangenis te Leeuwarden is door de 
commissie voor de perszuivering veroordeelt tot ont- 
zetting tot 5 Mei 1960 uit het recht om enige jour- 
nalistieke functie uit te oefenen. „De Waarheid" pu- 
bliceert dit bericht met de opmerking, dat'de hoofd- 
artikelen van Graumans „steeds van een dergelijke 
Nederlands-vijandige gezindheid hebben blijk gege- 
ven, dat het verwonderlijk is, dat deze figuur niet 
voor het leven uit het journalistieke beroep is ge- 
schorst." 
— Je moet maar durven, „Waarheid". De brutalen 
hebben nog steeds de halve wereld en willen de hele 
hebben. 

♦ 
„VOLKSDEMOCRATIE". 
De reactie op de vele moties van wantrouwen tegen 
de communistische wethouders is overal dezelfde: 
een vierkante weigering om af te treden met een be- 
roep op de kiezers. 
— Door aan te blijven bevestigen de communistische 
wethouders de juistheid van het tegen hen uitgespro- 
ken wantrouwen. Zij leggen aldus getuigenis af van 
hun ondemocratische opvattingen. De wethouders zijn 
immers door de gemeenteraad gekozen. Slechts op 
die gemeenteraadsleden-kiezers mogen zij zich be- 
roepen. Zegt die gemeenteraad hun het vertrouwen 
op, dan behoren zij naar democratisch gewoonterecht 
te gaan. 

•* « 
FILM EN PROPAGANDA. 
In onze bioscopen draait sedert enige tijd de Rus- 
sische propagandafilm „De nieuwe Sportparade 
1946—1947", die alle lelijke dingen van Rusland ach- 
ter het ijzeren gordijn laat, ons een Russische heils- 
staat voortovert, en aldus een betere propaganda 
levert voor het Russische communisme dan de CPN 
doet. 
— Zo worden anno 1948 weer toekomstige lichte 
en zware gevallen van landverraad gekweekt. 
Waar blijven de bi) de filmvertoning behaalde win- 
sten? In het gunstigste geval gaan zij in roebels 
naar Rusland. Wij vrezen echter, dat zij weer zullen 
dienen ter financiering van verdere Russische pro- 
paganda door de CPN. 

EEN GIL 

van de Siichiing '40-45 

Is de Stichtingsnood dan zó hoog gerezen? 
"Ja, en op 5 Mei a.s. zal ze het uit-„Gil"lenl 
Dan zullen n.1. in Amsterdam 20.000 exemplaren 
van de „illegale Gil", die tijdens de bezetting als 
antwoord op het gelijknamige NSB-smaadschrift met 
zoveel succes door de illegaliteit werd verspreid en 
die voor deze bijzondere gelegenheid nog eens werd 
herdrukt, worden verkocht. De minimumprijs zal een 
kwartje bedragen, maar niemand zal U boos aankij- 
ken als U wat meer geeft  
En op de tram zullen ook ditmaal weer speciale 
tramkaarten verkrijgbaar zijn. Van beide acties ko- 
men de baten ten goede aan de Stichting '40—'45, 
die — en dat behoeven wij U eigenlijk niet meer te 
vertellen — het hard nodig heeft. 
Op 5 Mei, de dag van de bevrijding wordt het dus: 
Een gil van de Stichting, 
een „Gil" voor de Stichting! 
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BLOEMENDAAL. 
= Op 4 Mei a.s., des avonds om 7 uur, organi- = 
= secrt de Vereniging Oud-Illegale Werkers te = 
= Bloemendaal een Stille Tocht naar de Ere- = 
= begraafplaats aan de Zeeweg te Overveen. = 
= De stoet zal vertrekken van de Brouwerskolk- S 
= weg, hoek Zeeweg. Voordien is er voor be- = 
£ langstcllenden een samenkomst in het gebouw = 
£ Openbare Werken te Overveen, waar Ds £ 
£ Ch. de Beus en Pater G. Tijnagel O.F.M. £ 
£ zullen voorgaan. Aanvang 6 uur. 
| * * * 

VUGHT. 
£ Op het executieveld, waar honderden van onze £ 
£ beste Nederlanders het leven verloren, wordt £ 
£ op 4 Mei. des avonds om 7 uur een doden- £ 
£ herdenking gehouden. Vertrek om 6.45 van £ 
£ het Thomson-Monument. De deelnemers wordt | 
= vriendelijk verzocht bloemen mede te brengen, i 
£ £ 
nmiiiiiimmiiiiiimitiiiiniiiimimiimiiiiiimimiiiimitiiimimimiiiimiif 



Bij velen, die reeds lang 
de hoop hebben opge- 

geven, dat de zuivering en 
de berechting over de ge- 
hele linie streng, snel en 

rechtvaardig zouden worden doorge- 
voerd, is nog lang de stille hoop blijven 
bestaan, dat althans de echte oorlogs- 
misdadigers hun gerechte straf voor al 
hun gruweldaden niet zouden ontlopen. 
Recente publicaties over de resultaten 
van de werkzaamheden der „Netherlands 
War Crimes Commission" hebben deze 
verwachting goeddeels de bodem inge- 
slagen. Er blijkt zelfs twijfel te bestaan 
over de vraag of b.v. Christiansen. de 
man, wiens naam zo vaak op officiële 
mededelingen over executies heeft ge- 
prijkt, zijn verdiende straf zal krijgen. 
In vrijwel alle publicaties , wordt het 
ontbreken van de verwachte resultaten 
van de werkzaamheden van deze „Com- 
mission" zonder meer aan die „Commis- 
sion'^ zelve geweten. 
Wij hebben ons echter afgevraagd of 
het kwaad niet veel dieper gezocht moet 
worden. Ligt de schuld hier werkelijk bij 
een betrekkelijk kleine groep, die in 
Duitsland aan het opsporen is geweest, 
of ligt de schuld in eigen land, daar 
waar ook de schuld van het mislukken 
ener strenge, snelle en rechtvaardige zui- 
vering en berechting ligt? Zijn de in 
Nederland aanwezige justitiële instan- 
ties niet in de eerste plaats ervoor ver- 
antwoordelijk, dat te weinig oorlogs- 
misdadigers zijn en konden worden op- 
gespoord? En in hoeverre moet hier van 
een medeverantwoordelijkheid van ge- 
allieerde bezettingsautoriteiten gesproken 
worden? 
De vraag lijkt zelfs gerechtvaardigd of 
de vrees voor onthullingen van mede- 
verantwoordelijkheid van Nederlanders 
en Nederlandse instanties voor die be- 
vreesde individuën en instanties niet een 
stimulans is geweest om de opsporing 
van oorlogsmisdadigers maar niet al te 
veel hulp te bieden en succes te wensen. 
Wij hadden graag willen beloven nooit 
meer iets te zeggen over het bij bosjes 
vrijlaten van de lichte gevallen, indien 
wij maar de zekerheid hadden mogen 
hebben, dat althans de echte oorlogs- 
misdadigers — al moesten zij uit hooi- 
bergen of aardappelkuilen gehaald wor- 
den — voor Nederlandse rechters zou- 
den verschijnen. Maar zelfs deze zeker- 
heid hebben wij niet, integendeel. Alles 
wijst erop, dat vele notoire oorlogsmis- 
dadigers hun gerechte straf zullen ont- 
lopen door nalatigheid of erger van 
Nederlandse en geallieerde autoriteiten. 
Het gaat echter niet aan de „Nether- 
lands War Crimes Commission" ver- 
antwoordelijk te stellen zonder vooraf- 
gaand onderzoek naar de mate harer 
tekortkomingen, naar de middelen en 
mogelijkheden die haar ten dienste heb- 
ben gestaan en naar de mate van mede- 
verantwoordelijkheid van andere instan- 
ties. 

* 
De grieven, die tegen de „Netherlands 

War Crimes Commission" worden 
geuit, zijn van tweeërlei aard. Men 
schrijft de ontegenzeggelijk betrekkelijk 
geringe resultaten op haar rekening. Men 
verwijt haar verder slordigheid in haar 
administratie, het „organiseren" van 
wapenen, auto's en andere goederen, en 
persoonlijke misdragingen van sommige 
harer individuele leden. 
Beide grieven verdienen serieuze en on- 
partijdige overweging. 

De Engelse benaming voor de Neder- 
landse Commissie Oorlogsmisdaden ver- 
raadt reeds, dat het voorbereiden in 
Duitsland van de berechting van Duitse 
en andere oorlogsmisdadigers als een ge- 
allieerde zaak is gezien en opgezet. De 
„Netherlands War Crimes Commission" 
heeft een sector gevormd van de Geal- 
lieerde War Crimes Commission. Deze 
Geallieerde Missie heeft haar Centrale 
en haar Bureau in Londen gehad, waar 
op verzoek van de Nederlandse en 
andere Missies op grond van een aan- 
klacht en een voorlopig bewijs werd 
beslist over het al dan niet op de op- 
sporingslijst plaatsen van bepaalde na- 
men. 
Eerst als de naam van een verdachte op 
verzoek van Nederland en op verdenking 
van in Nederland begane oorlogsmisdrij- 
ven op de opsporingslijst was geplaatst, 
kon de „Netherlands War Crimes Com- 
mission" haar werk in Duitsland beginnen. 
Zij was aldus op de eerste plaats afhan- 
kelijk van de Centrale Missie in Londen 

OPSPORING EN BERECHTING 

YAH OORLOGSMISDADIGERS 

1 
DOOR TRAAGHEID IN DE OPSPORING EN FORMALISMEN IN DE 
BERECHTING. DREIGEN THANS DE DUITSE OORLOGSMISDADI- 
GERS DIE ZICH TIJDENS DE DUITSE BEZETTING OP ONMENSE- 
LIJKE WIJZE AAN ONS VOLK VERGREPEN HEBBEN, HUN GE- 
RECHTE STRAF TE ONTLOPEN. 
WANNEER VOLK EN REGERING NOG EERBIED HEBBEN VOOR 
DE JN HET VERZET GEVALLENEN EN RESPECT VOOR DE VER- 
ZETSHOUDING DER OVERLEVENDEN. ZIJN ONMIDDELLIJKE EN 
DOELTREFFENDE MAATREGELÈN TER VERSNELLING VAN DE 
BERECHTING DER DUITSE OORLOGSMISDADIGERS IN NEDER- 
LAND GEBODEN. ANDERZIJDS MAG IN DEZEN VAN ONZE GE- 
ALLIEERDE BONDGENOTEN REALITEITSZIN EN BESEF VOOR DE 
ONTSTANE MOEILIJKHEDEN GEVORDERD WORDEN. 
TERMIJNEN VAN ORDE ZIJN, — OOK IN HET INTERNATIONALE 
RECHT -, GESTELD TER WAARBORGING. NIET TER DESTRUCTIE 
VAN HET RECHT. _ * « * 
De laatste berichten, die ons over deze materie hebben bereikt, dragen een 
uitgesproken alarmerend karakter. 
Enkele weken geleden is door de Engelse bezettingsautoriteiten in Duitsland de 
terugvoering naar Duitsland gevorderd van een aantal Duitse oorlogsmisdadigers, 
die reeds in 1946 aan Nederland zijn uitgeleverd, maat ondanks herhaaldelijk 
schriftelijk, mondeling en telefonisch aandringen op snelle berechting, nog steeds 
niet terecht hebben gestaan. Het betreft hier Oberst Pritz pulbriede, de man 
die Putten in brand stak en de S.D.-ers Walter Michiels en Richards Nifsche. 
wier namen in Limburg een zeer bittere klank hebben gekregen. 
De Duitse advocaten, die de behartiging van de belangen van deze oorlogs- 
misdadigers op zich hebben genomen, en die begrijpelijkerwijze alles doen om 
hun cliënten aan de armen der trage Nederlandse Justitie te onttrekken, hebben 
steeds meer aandrang op de Engelse bezettingsautoriteiten in Duitsland uitgeoefend 
om de terugvoering naar Duitsland te verkrijgen. Zij beroepen zich daarbij op re- 
gels van internat, recht, die berechting binnen 6 maanden na uitlevering vorderen. 
Voor deze aandrang zijn de Eng. bezettingsautoriteiten thans gezwicht: zij heb- 
ben de terugvoering naar Duitsl. geëist van de genoemde oorlogsmisdadigers, 
die reeds in 1946 zijn uitgeleverd, maar nog steeds niet hebben terechtgestaan. 
Wanneer aan deze eis tot terugvoering naar Duitsland zal moeten ivorden 
voldaan is het hek natuurlijk van de dam. Dan zullen de Duitse advocaten 
wel op dezelfde manier zorgen, dat alle aan Nederland uitgeleverde Duitse 
oorlogsmisdadigers teruggevoerd moeten worden. 
De traagheid in onze bijzondere rechtspleging en het gebrek aan belangstelling 
van officiële en particuliere zijde voor de werkelijke oorlogsmisdadigers drei- 
gen zich hier op een verschrikkelijke wijze te gaan wreken. De lichte gevallen 
hebben stormen veroorzaakt, de zware gevallen zijn veronachtzaamd en dreigen 
daar thans van te gaan profiteren. Het aantal Duitse oorlogsmisdadigers, dat 
reeds berecht is, kan men op de vingers van één hand tellen. 
Wanneer volk en regering nog eerbied hebben voor de in het verzet gevallenen 
en respect voor de verzetshouding der overlevenden, zijn thans onmiddellijke 
en doeltreffende maatregelen ter versnelling van de rechtspleging door de 
Bijzondere Gerechtshoven geboden. Anderzijds mag van onze geallieerde bond- 
genoten, die thans het souvereine gezag in Duitsland uitoefenen, realiteitszin en 
besef voor de ontstane moeilijkheden gevorderd worden. 
Ook het internationaal recht bezit zijn termijnen van orde slechts ter waarbor- 
ging en nooit ter destructie van het recht. Het zou van een schrikbarend for- 

■ malisme getuigen, wanneer een termijn van orde. gesteld ter waarborging van 
een behoorlijke formele rechtsgang in normale omstandigheden, thans gehan- 
teerd zou worden om de bijzondere berechting van notoire oorlogsmisdadigers 
tt couperen. 

en van het al dan niet op de opsporings- 
lijst voorkomen van bepaalde oorlogsmis- 
dadigers. Inzoverre had de Nederlandse 
Missie dus geen zelfstandige opsporings- 
bevoegdheid. , 

♦ 
AT aar ook in het opsporen van per- 

sonen, die eenmaal op de opspo- 
ringslijst voorkwamen bezat de Neder- 

landse Commissie geen zelfstandigheid. 
In de Britse zóne van Duitsland berust 
het hoogste gezag bij de Britten, in de 
Amerikaanse zóne bij de Amerikanen. 
Deze hoogste gezagsinstanties in Duits- 
land behielden zich de uiteindelijke ver- 
antwoordelijkheid voor inzake de opspo- 
ring, arrestatie en uitlevering van oor- 
logsmisdadigers. Zij stelden hun voor- 
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DE BUNKER VAN SEYSS 

TD egunstigd door hetzelfde stralende lenteweer als drie 
LJjaar geleden, herdacht Apeldoorn dézer dagen het 
moment van zijn bevrijding. Een actieve kern uit de 
groep van medewerkers van '40—'45 had het loffelijk 
initiatief genomen om de schuilburcht van Seyss Inquart, 
ten bate van '40—'45 voor het publiek toegankelijk 
te doen zijn. 

De voorzitter der bunkercommissie, de heer M. D. KIcisen, bracht in een korte 
toespraak allen danle, die eraan hebbejj medegewerkt de bunker terug te bren- 
gen in de toestand, waarin Seyss Inquart hem achterliet, waarop hij vervolgens 
het woord gaf aan de Burgemeester van Apeldoorn, Mr. A. L. des Tombes. 
Met een zeer toepasselijke vergelijking tussen deze duistere, totaal verborgen 
ondergrondse bunker in de onmiddellijke nabijheid van het witte, voor ieder 
zichtbare, zonnige paleis van onze geëerbiedigde vorstin,'begon deze zijn toe- 
spraak. Welk een opvallende symbolische tegenstelling in de verblijfplaatsen 
van het hoofd der Duitse satanische bezettingsmacht en van het Koninklijk 
hoofd der wettige Nederlandse regering. 
Moge uit deze ellendige bunker, gebouwd om ons te knechten, tenslotte door 
middel zijner exploitatie, als bron van inkomsten voor de Stichting 1940—1945, 
zonlicht voortkomen voor de nagelaten betrekkingen der dapperen, die in de 
strijd tegen de vijand moesten vallen. 
Hierna sprak de heer Gerritsen nog een enkel woord over de zware taak van 
•40-'45. 
Op een kussen, bewerkt met linten in de Apeldoornse kleuren; rood en geel, 
werd vervolgens door een klein meisje de sleutel van de bunker aan de Bur- 
gemeester aangeboden. Met déze sleutel werd de bunker plechtig door de Bur- 
gemeester geopend. 
Moge men, onder de stroom van belangstellenden, die deze zomer in de koele 
gewelven der bunker zullen afdalen, vele lezer» van „De Zwerver" tellen. 

waarden aan de diverse 
landelijke Commissies en 
lieten niet doe, dat deze 
op eigen gezag gingen 
optrec en. 

Deze inmenging van de Britse en Ame- 
rikaanse bezettingsautoriteiten in Duits- 
land in de werkzaamheden van de 
„Netherlands War Crimes Commission" 
heeft de resultaten der Nederlandse 
Commissie ongetwijfeld sterk gedrukt 
Deze bezettingsautoriteiten hebbëh met 
name geëist, dat de uit te leveren ge- 
tuigen binnen 60 dagen weer terug zou- 
den zijn en de schuldigen binnen 6 
maanden berecht zouden zijn. 
Inzake de uitlevering van getuigen heb- 
ben zij voorts als voorwaarden gesteld, 
dat deze getuigen ook werkelijk als ge- 
tuigen behandeld zouden worden en niet 
als verdachten op water en brood cellu- 
lair zouden worden opgesloten. Zij heb- 
ben verder de ondertekening van eea 
vrijwilligheidsverklaring door de getui- 
gen als voorwaarde gesteld en het daar- 
mede onmogelijk gemaakt getuigen tegen 
hun wil naar Nederland te voeren. 
Het is begrijpelijk, dat het ontbreken 
van de bevoegdheid om getuigen tegen 
hun wil naar Nederland te voeren, de 
berechting van Duitse oorlogsmisdadi- 
gers in Nederland ernstig heeft belem- 
merd. Het ontbreken van deze bevoegd- 
heid heeft immers practisch ten gevolge, 
dat alleen die getuigen bereid zijn naar 
Nederland te komen, die niet bevreesd 
behoeven te zijn van getuige tot ver- 
dachte te worden. Het heeft verder ten 
gevolge, dat alleen ontlastende getuigen 
bereid gevonden worden te getuigen, 
ten gunste van hun landgenoten. Het 
heeft tenslotte ten gevolge, dat vele ge- 
tuigen hun bereidverklaring afhankelijk 
stellen van waarborgen voor hun be- 
handeling in vrijheid als getuige; en 
ook deze waarborg kon de Nederlandse 
Commissie, gezien de practijk, niet bie- 
den; Duitse getuigen werden immers als 
regel in Nederland als verdachten be- 
handeld en opgesloten. Daar en voorzo- 
ver de Nederlandse Commissie de ge- 
vraagde waarborgen niet kon bieden, 
werd de uitlevering door de geallieerde 
bezettingsautoriteiten geweigerd. Het 
ontbreken dezer waarborgen kan uiter- 
aard niet aan de Commissie worden 
geweten. 
Onder deze omstandigheden was de 
enige oplossing geweest: het zenden van 
een Nederlandse commissie naar Duits- 
land met bevoegdheid getuigen en ver- 
dachten ter plaatse te horen, de berech- 
ting in Nederland aldus reeds in Duits- 
land voor te bereiden, en op deze wijze 
de voorwaarden te scheppen, dat aan 
de eisen der Engelsen en Amerikanen 
inzake een snelle terugkeer der uitge- 
leverde getuigen en een snelle berechting 
der uitgeleverde verdachten zou kunnen 
worden voldaan. Wie deze oplossing niet 
gezien heeft of aan hare verwerkelijking 
niet serieus heeft medegewerkt, is mede 
verantwoordelijk voor de slechte resul- 
taten van de opsporing door de „Nether- 
lands War Crimes Commission". 

* 
Het tweede verwijt aan het adres der 

„Commission" betreft slordigheid in 
haar administratie, het „organiseren" van 
wapens, auto's en andere goederen, en 
persoonlijke misdragingen van sommige 
harer individuele leden. 
Persoonlijke misdragingen eisen uiteraard 
persoonlijke berechting en treffen niet 
de „Commission" als zodanig. Het ver- 
wijt van slordige administratie en van 
het „organiseren" van goederen treft 
uiteraard wel de „Commission". 
Maar ook hierin moeten wij ons de vraag 
naar de medeverantwoordelijkheid van 
Nederlandse en geallieerde instantie» 
stellen en de dingen durven bezien in 
het licht van de omstandigheden, waarin 
zij werden bedreven. 
De Nederlandse Commissie is in de 
eerste dagen ha de bevrijding naar Duits- 
land gezonden zonder voldoende perso- 
neel, materiaal en financiën. Toezicht 
op haar doen en laten was uiteraard 
uitgesloten. Zij trof in Duitsland een 
complete chaos aan; geen bevolkings- 
registers, ontelbare kampen, strijd tussen 
diverse geallieerde bezettingsinstantie» 
enz. enz. Onder die omstandigheden 
moest zij haar werk verrichten: onvol- 
doende steun vanuit het Vaderland, on- 
voldoende medewerking in het bezette 
Duitsland, en zeer onvolledige bevoegd- 
heden. 
Onder die omstandigheden heeft zij haar 

(Wordt vervolgd op pag. 6). 



De tragiek van een losgeslagen mensenleven 

G leek en ingevallen is zijn kond-brutale ratten kop, met daarin zijn [letse maar [el-glurendegluip- 
■Lyoogjes die uitdagend de rechtzaal rondschichtigen. Onophoudelijk knipperen zijn oogleden, eni- 
ge beweging in een overigens strak was-achiig gezicht. In strakke lijn liggen de dunne vijandige 
lippen stijf aaneengesloten, de bovenlip sterk naar voren gewelfd en zelfs als hij spreekt — een be- 
schaafde zachte stern*— wijken de lippen bijna niet vaneen. 
Et ligt iets onwezenlijks over die tronie, iets wat uitgesproken onaangenaam aandoet en dat nog 
wordt geaccentueerd door hef glad van het voorhoofd weggekamde donkerblonde sluik-haar. 

-J 

„Hoe hebben ze de vent ooit 
kunnen vertrouwen!" 

Dat gezicht, dat vreemd-eigenaardige gezicht. 
Vijf dagen lang heb ik het geobserveerd, mij 
telkens afvragend wat het toch is, dat dit ge- 

zicht zo n bijzondere uitdrukking verleent. 
Ik weet het niet. Misschien is het juist wel het uit- 
drukkingloze, de „leegte" ervan, welke mij voortdu- 
rend troffen. 
Trouwens niet alleen mij. 
Toen Van der Waals gedurende een van de zittings- 
dagen de zaal werd binnengeleid, geboeid tussen twee 
parketwachters, hoorde ik een vrouw achter mij ge- 
jaagd fluisteren: „Maar hoe is het in vredesnaam 
mogelijk, dat onze jongens die kerel ooit hebben kun- 
nen vertrouwen. Wat een afgrijselijk gezicht heeft 
die man." 
Vrouwelijk-onlogische intuitie? 
Het kan zijn, maar de vraag, die hier werd gesteld, 
is in de loop van het proces menigmaal gesteld. 
Het is waar, het gezicht van Van der Waals biedt 
een treffende bevestiging voor de juistheid van de 
theorieën van Lavater, die het verband aan trachtte 
te tonen tussen iemands uiterlijk en innerlijk. 
Hoe heeft men deze man met dat onbetrouwbaar 
„smoel ' ooit kunnen vertrouwen? 
Ik heb het gevraagd aan enkele slachtoffers van de 
verdachte, die als getuige ter zitting aanwezig wa- 
ren. 
„Hij is anders geworden," vertelden zij, „zijn uiter- 
lijk is beslist ongunstiger dan enkele jaren geleden. 
Toen was hij altijd keurig gekleed en zag hij er wer- 
kelijk gesoigneerd uit. Hij was een dandy met zijn 
snorretje. Verder had hij zijn stem mee. Beschaafd en 
welluidend. Bovendien was hij een vlot causeur. Ove- 
rigens, direct vertrouwen wekte hij ook weer niet. 
Maar ja, hij had altijd zulke goede introducties, dat 
je hem eenvoudig niet had kunnen weren, zelfs niet 
al had hij er uitgezien als nu." 

Van der Waals, prototype van 
de massa-mens. 

p en vraag, die waarschijnlijk nog meer mensen 
■'—'heeft bezig gehouden is die naar de psychologi- 

sche achtergrond van zijn afschuwwekkende manipu- 
laties. Tot op de balcons van de tra'm hoorde ik de 
mensen er naar gissen. Maar bij gissen bleef het.'Hoe 
kan het ook anders. Deze man, die tot dat de oor- 
log uitbrak nimmer met de strafrechter irf aanraking 
is geweest, die uit een fatsoenlijk burgermilieu kwam, 
die ogenschijnlijk geen andere aspiraties had dan dui- 
zenden andere Rotterdammers: met hard werken de 
kost te verdienen, deze man onderscheidde zich lange 
tijd in niets van zijn medeburgers. Hij had zijn vrien- 
den, hij had zijn kennissen, hij kon lachen om een 
goed geslaagde mop en hij trachtte te leven naar de 
regels van het spel, zoals die eenmaal waren aange- 
nomen door de kleurloze massa, waarvan hij een on- 
beduidend onderdeel uitmaakte. Hij week niet teveel 
uit naar rechts (vanwege zijn linker buurman), hij 
week niet teveel uit naar links (vanwege zijn rech- 
ter buurman), kortom: hij deed wat niet kwaad was 
in de ogen des middelmatigen mensen. Natuurlijk had 
hij zijn slechte zijden, maar niemand had er ooit 
serieus een beroep op gedaan, zodat ze verborgen 
bleven in de duistere afgronden der ziel. 
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Enkele impressiés met betrekking 

tot het proces Van der Waals. 

Dit is Van der Waals in één van zijn 
vele vermommingen .... 

Toen kwam de oorlog. 
Donderend vlogen de vliegtuigen over de stad Rot- 
terdam, laaiend schoten de gierende granaten omlaag, 
vernietigend alles wat in de loop der eeuwen zo 
moeizaam en vol toegewijde zorg was opgebouwd, 
vernietigend ook het laatste houvast van mensen zo- 
als Van der Waals, het gammele houvast, die de ver- 
molmde conventies de massa boden. 
Hoevelen waren er niet (en ze zijn er trouwens nog 
en ze zullen er altijd blijven), die het verbodene na- 
lieten om het „wat zullen'de mensen ervan zeggen" 
en die het gebodene deden uit dezelfde overwegingen, 
Hoevelen warerr er niet (en ze zijn er trouwens nog 
en ze zullen er altijd blijven), die op de plaats waar 
een geweten behoort te zetelen, slechts een loze ruim- 
te bezaten, een soort rommelkamer van de geest, waar 
goed en kwaad op onoordeelkundige wijze door aller- 
lei „opvoeders" en dank zij gebrekkige systemen 
maar zijn neergesmeten. 
En toen de obrlog kwam en op de boeldag van de 
menselijke geest de Duitsers het meeste boden voor 
het laagste en slechtste, toen verkwijnden de ver- 
brokkelde maatstaven van voorheen en werd tot 
goed verklaard wat vroeger voor kwaad gold en wat 
vroeger kwaad was werd toen goed. 

De Duitsers deden een goed bod op\de „rommel" 
van Van der Waals' armoedige geest en hij stelde 
zijn slechtste eigenschappen met graagte te hunner 
beschikking. 0 
Zo hoog was dat bod, deft het hem verblindde en 
het hem de enig juiste visie op het leven en zijn waar- 
den voorgoed deed verliezen. 
Van der Waals stond op zijn kop terwijl hij in de 
waan werd gebracht, dat de wereld op zijn kop 
stond. 
Het leven van Van der Waals laat de diepe tragiek 
zien van de mens, die eigenwillige maatstaven schept 
in plaats van zich te houden aan de van God ver- 
ordineerde. 
En nog hebben in het leven van deze ongelukkige de 
oude eeuwiggeldende waarden niet hun betekenis 
gekregen. 
Nog is het hem niet duidelijk geworden het verschil 
tussen wat, volgens Gods Recht, goed is en wat 
kwaad. 
Telkens weer bleek dit in de loop van het proces. 
Hoe durfde hij anders de verterende blikken van Ver- 
schillende zijner slachtoffers, die nu als getuige op- 
traden brutaalweg te doorstaan zonder zijn ogen ook 
maar een moment beschaamd neer te slaan? 
Hoe kon hij anders volkomen onberoerd blijven zit- 

ten toen een vrouw, geroofd van haar zoon door 
zijn schuld, met een door tranen verstikte stem ver- 
telde, dat zij haar zoon tegen zijn zin, maar op drin- 
gend advies van Van der Waals, in een richting had 
gedreven, die, naar later bleek, regelrecht voerde in 
de armen van de dood? 
Waar haalde hij anders de gruwzame moed vandaan 
pm de meest ernstige beschuldigingen toe te geven 
met een gezicht, waarop enkel uitdaging te lezen 
stond? 
„Kerel", heeft een politieman hem toegeroepen, toen 
hij gedurende het vooronderzoek rijen van getuigen- 
slachtoffers met een onbewogen gezicht ter confron- 
tatie aan zijn cel voorbij liet gaan, „kerel, heb je dan 
geen gevoel, ben je dan van steen, heb je dan in het 
geheel geen spijt van de ellende die je hebt aange- 
richt?" 
„Ja, zei hij, „ik heb er spijt van maar ik laat het 
niet zien." 
Ik ben zo vrij te geloven dat hij er geen spijt van 
heeft. Als er een gevoel van spijt in deze man is, 
dan is het vanwege de ernstige gevolgen, die zijn 
daden tenslotte voor hem zelf hebben opgeleverd. 
Grotere draagwijdte kan zeker niet aan zijn „berouw" 
worden toegekend. Deze man, hij is volkomen gewe- 
tenloos, zonder gevoel. 
Hoe kan men trouwens anders verwachten bij een 
man, die rustig met de kinderen speelde van slacht- 
offers, door hem de dood ingejaagd, die woorden 
van troost en bemoediging sprak tot vrouwen, wier 
man hij pas had laten arresteren, terwij] hij zich het 
eten, door die vrouwen voorgezet, goed liet smaken, 
zoals Mevrouw Dobbe, een der getuigen, vertelde, 
en die er de door hem zelf aan het wankelen gebrach- 
te moed van illegale „collega's" weer in speelde door 
bij voorkeur het Engelse volkslied op de piano ten 
gehore te brengen. 
Uit heel zijn houding gedurende het proces bleek 
telkens weer, dat hij zich niet schuldig gevoelt. 
Royaal, zonder enig betekenend verweer, gaf hij de 
ernstigste beschuldigingen toe, kennelijk van oordeel, 
dat men hem toch geen dinges aan kan rekenen, die 
hij onder oorlogsomstandigheden heeft gedaan. Het 
y^as toch een sportieve strijd tussen SD en illegali- 
teit? Welnu, hij stond samen met Schreieder, zijn 
chef, aan de ene kant, de illegaliteit stond aan de 
andere. Was dat niet zijn goed recht? Klaarblijkelijk 
snapt hij niet waarom Schreieder als getuige naast 
hem zit, zelfs door het Hof met enige onderschei- 
ding wordt behandeld, terwijl men hem als verdachte 
het liefst naar de galg zou willen sturen. Droeg 
Schreieder dan geen veel grotere verantwoordelijk- 
heid dan hij? Hij snapt het niet en verongelijkt keek 
hij soms de zaal rond, 

Schreieder, de getuige. 
T~\e man, die het wel snapte, was Schreieder, de 

'jp het oog oubollig aandoende, gemoedelijke 
Beier. Klein van stuk is hij, weldoorvoed, met een 
gezicht, dat geleend zou kunnen zijn van een recla- 
meplaat voor een bierbrouwerij. Zijn uiterlijk blaakt 
van zelfvoldaanheid en niemand in de zaal is meer 
overtuigd van zijn belangrijkheid dan hijzelf. Had hij 

Joseph Schreieder, KriminaUDirector. 

Dc foto's, die voor deze reportage werden gebruikt, zijn 
ontleend aan het binnenkort verschonende boek ..Tussen 
Verraders en Spionnen" (uitg. Kaptcin te Pijnacker) waarin 
de problemen rond het England-Spiel en het werk van 
Schreieder en Van der Waals uitvoerig worden behandeld. 
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Van der Waals, aliasDr. Ir. Van der Veen, 
op de dag van één van zijn huwelijken 

die overtuiging trouwens bij het begin der zitting nog 
niet gehad, hij zou die zeker in de loop van het pro- 
ces hebben gekregen. Tientallen malen per dag werd 
hij voor het hekje geroepen, hetzij om een getuigenis 
te bevestigen, hetzij om één van Van der Waals, 
kleingeestige leugens te on*enu\ven. Bovendien werd 
hem niet de lof onthouden, die het Hof meende hem 
nu en dan als knap vakman te moeten toezwaaien. 
„Dat deze man de hem opgedragen taak als Duitser 
zo goed mogelijk heeft verricht, daarbij gebruik ma- 
kende van de fouten, die aan de overkant zijn ge- 
maakt, was zijn goed recht, zo ongeveer drukte de 
procureur-fiscaal zich eens uit, „slechts zal ter zijner 
tijd beoordeeld moeten worden hoe hij het heeft ge- 
daan." 
Uit wat ter terechtzitting zowel door verschillende 
getuigen (o.a. door Koos Vorrink) als door Schreie- 
der • zelf werd verklaard viel op te maken, dat het 
„hoe" meer voor dan tegen hem pleit. Ik had bo- 
vendien het voorrecht met enkele agenten te spreken, 
die indertijd van Engeland uit naar ons land zijn ge- 
komen en die daarbij door Schreieder werden ge- 
arresteerd. 
„Dat wij nog leven," zo vertelden zij-, „danken wij 
uitsluitend aan Schreieder. De behandeling was steeds 
zeer correct. Gedurende onze gevangenschap in Haa- 
ren ontvingen wij dank zij zijn bemoeiingen volop te 
eten, te roken en te lezen. Eventuele klachten, zelfs 
de geringste, werden door hem persoonlijk behan- 
deld en altijd met de grootste objectiviteit, zelfs wan- 
neer die klachten waren gericht tegen onze bewakers. 
Dat wij tenslotte in de woelige Septemberdagen naar 
Duitse concentratiekampen werden gezonden, waar 
bijna al onze collega's zijn omgekomen, was beslist 
tegen zijn wil, maar in die tijd reikte zijn macht 
blijkbaar niet ver genoeg meer om ons van de gru- 
welijke verschrikkingen van het concentratiekamp te 
redden." 

Hei pleidooi, 
TDezien in het licht van deze verklaringen zou men 
■'-'bijna geneigd zijn geloof te hechten aan wat Van 

der Waals zijn verdediger, Mr. van der Starp, in 
zijn pleidooi liet zeggen, ware het niet, dat dit op 
vermoeiend-zenuwachtige wijze voorgedragen plei- 
dooi zo gebukt ging onder een vracht direct aanwijs- 
bare onwaarschijnlijkheden, dat een redelijk denkend 
mens er medelijdend zijn hoofd over zou schudden, 
Schreieder zou, volgens verklaringen van Van der 
Waals, gezegd hebben te werken in het belang van 
de Engelse Geheime Dienst en in die hoedanigheid 
gebruik hebben gemaakt van Van der Waals om 
dienst te doen als penetratie-agent, aldus het betoog 
van de verdediger. 
Tenslotte zou het dus hierop neerkomen, dat, zelfs 
al had Schreieder Van der Waals maar iets op de 
mouw gespeld, deze toch te goeder trouw zou heb- 
ben gehandeld, in de mening verkerend, dat hij werk- 
te in het belang van de geallieerde oorlogvoering. En 
al die gemaakte slachtoffers dan, zal men vragen, 
wel, dat is het opofferen van kleine belangen ten 

behoeve van veel grotere, zulks naar analogie van 
het befaamde voorbeeld van de generaal, die ergens 
duizend mensen opoffert om ergens anders tiendui- 
zend soldaten te redden. 
„Gelooft U nou zelf, wat U daar allemaal staat te 
vertellen?" onderbrak de procureur-fiscaal de verde- 
diger een keer. „Van der Waals houdt U voor de 
gek, zoals hij al zovelen voor de gek gehouden heeft," 
en balsturig ging hij verder met zijn bril zitten spe- 
len. Schreieder zat nu en dan eens te grijnzen en 
dacht er het zijne van. 
Mr. van der Starp had een ondankbare en verre 
van gemakkelijke taak, maar het door hem naar vo- 
ren gebrachte verweer was wel zeer ongelukkig ge- 
kozen. 
Overigens is wel duidelijk geworden, dat in het „spel", 
aangeduid met de naam England-Spiel, krachten een 
rol hebben gespeeld, die zeer moeilijk te controleren 
en wellicht nimmer in het licht van de justitionele be- 
langstelling zullen zijn te brengen. Als kolonel 
Somer, indertijd hoofd van het Bureau Inlichtingen 
te Londen, verklaart, dat het onmogelijk is, dat men 
het spel in Engeland niet doorzien kan hebben, waar- 
aan of aan wie is het dan te wijten, dat er niet veel 
eerder dan nu is gebeurd een einde aan is gekomen. 
Dit is een vraag, wellicht de belangrijkste, die dit 
prpces heeft opgeroepen en waartoe alle andere even- 
eens dringende vragen zijn terug te leiden. 
Volgens de president van het Hof, Mr. van Vollen- 
hoven, is dit echter een vraag, die in de zaak Van 
der Waals niet thuis hoort, aangezien de rol, die 
Van der Waals in het England-Spiel heeft gespeeld 
een zeer ondergeschikte is geweest. Hij sprak er echter 
zijn misnoegen over uit van de zijde van Somer niet 
de Intelligence noch de Service te hebben ontvangen, 
die het Hof zich had voorgesteld. Ofschoon het Hof 
van getuige Schreieder een volkomen onbevangen en 
duidelijke uiteenzetting heeft gehad zijn het Hof van 
de andere zijde de noodzakelijke gegevens onthou- 
den," aldus de president. 
Formeel is het standpunt om het England-Spiel bij deze 
Zaak buiten beschouwing te houden ongetwijfeld juist, 
bevredigend is het beslist niet. 
Daarvoor heeft men het Nederlandse Volk al te 
lang laten wachten op beantwoording der vele vra- 
gen, die rondom het England-Spiel zijn opgekomen. 
Tegen Van der Waals is nu de doodstraf geëist. 
De illegaliteit heeft haar „pond vlees" ontvangen, 
merkte iemand na de terechtzitting op, ze kan weer 
tevreden' zijn. 
Het zou wel zeer droevig met ons gesteld zijn als 
deze aangewreven mentaliteit werkelijk de onze was. 
Het gaat ons niet on^ de dood van een Van der 
Waals, het gaat ons om het recht. En als een Van 
der Waals daaronder door moet, dan juichen wij dat 
toe, doch wij blijven daarbij niet stil staan. Ons staat 
de gerechtigheid voor ogen, waarnaar vele bij dit 
Spel gevallenen hebben gehaakt en die gerechtigheid 
strekt verder dan het „pond vlees" van een man, 
die bij |de illegaliteit in persoonlijk discrediet is ko- 
men te staan. TOON. 
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Ernst May. code-specialist van de S.D. 

HET NIEUWE VERVOLGVERHAAL. 
Het ligt in de bedoeling van de redactie, met 
de publicatie van het vervolgverhaal over 
Theodorus Dobbe („Hans") in het komende 
nummer van ons blad een aanvang te maken. 

* 
ATTENTIE. 

Ten gerieve van onze abonné's vermelden wij 
hierbij, dat het telefoonnummer van de Natio- 
nale Vertrouwensraad van de GOIWN., het 
Algemeen Secretariaat van de GOIWN. en 
het Provinciaal Secretariaat van Noord-Bra- 
bant, gewijzigd is in 8906 te 's-Hertogenbosch. 

Herdenking 

Over enkele dagen worden overal in Nederland 
de gevallenen herdacht. 
De vraag is niet of ons zwarte pak, onze hoge 

hoed, ons gelegenheidsgezicht, ons lintje, en onze 
stemmige speech daarbij is, maar of ons hart erbij is. 
Welk een schoonheid als een volk in alle eenvoud 
en met de klare taal van het hart (en dat vraagt al- 
tijd weinig woorden en veel zwijgen) zijn gevallenen 
eert. Welk een schijnschuim als bet decorum, de 
kunstmatige stemmingseffecten, de veelheid der hoog- 
waardigheidsbekleders en de veelheid der welluiden- 
de, welgekozen woorden de leegte van binnen moeten 
camoufleren. 
Iedere herdenkingsplechtigheid wordt op de duur een 
vormendienst, zegt men. Wel, als het zo is, dan wil- 
len wij die herdenkingen niet bijwonen; dan willen 
we de vrijheid hebben en nemen, niet mee te liegen: 
dan willen wij bij onszelf herdenken, zolang ons hart 
erbij leeft; we willen de nagedachtenis van onze 
vrienden niet beledigen met schijnvertoon, noch hun 
familieleden grieven met een vroom gezicht. 
Wij willen eigenlijk een dwaasheid, want wij zouden 
wensen, dat men deze herdenkingen nu eens op een- 
voudige wijze hield. Geen aanzien des persoons, geen 
officiële lieden, die beslist spreken moeten, noch offi- 
ciële lieden, die beslist vooraan moeten zitten, geen 
show van mooie japonnen en hoeden, van lintjes en 
plechtige ontvangsten. Dat alles is leeg en hoe meer 
van zulk gedoe, hoe leger 't van binnen wordt. Bij 
hen, die 't waarnemen ook. Wij willen, dat de bur- 
gerij herdenkt, heel gewoon, zonder plaatsbespreken, 
ergens op een gedenkwaardige plaats. 
Dit nu acht men een dwaasheid. Men heeft immers 
niet voor niets mooie pakken en japonnen, gelegen- 
heidssprekers en autoriteiten. Zo is 't leven nu een- 
maal, zegt men; een plechtigheid is een plechtigheid, 
en daar zit van alles aan vast. De sfeer komt niet 
vanzelf, die moet men door 't programma scheppen, 
't Zal allemaal wel waar zijn, maar wij willen dit 
alles toch wegvegen bij deze herdenking; wij willen 
't schuim wegblazen. Deze herdenking willen we 
overal in 't land houden zonder belemmeringen. Net 
zo min als we een papieren muts opzetten om daar- 
door in een feeststemming te komen, net zo min wil- 
len deftig doen en zijn, en door deftigheid omringd 
worden, om dit te herdenken, wat zo ernstig en zo 
schoon was in ons leven. 
Verlangen we iets onmogelijks? 
De tijd is als een slijpsteen. Hij slijpt het verdriet en 
de herinnering bij. Alles vervaagt en tenslotte moe- 
ten we ons opschroeven tot het berdenken. Zo is het 
leven nu eenmaal en niemand verandert er iets aan. 
Het valt niet te ontkennen. En toch menen wij, dat 
het in dit geval anders kan. Wij mogen hen, die ge- 
vallen zijn niet los maken van de zaak waarvoor zij 
gevallen zijn. In ons herdenken van de vrijheidsstrijd 
moet naast de herinnering altijd de dankbaarheid staan 
voor de vrijheid, die God ons terugschonk. Die twee 
zijn één. Sommigen vielen voor de vrijheid, die an- 
deren verkregen. 
Het herdenken moet door de herinnering heen ons 
hart dankbaar stemmen voor de herkregen vrijheid. 
Zodoende wordt in het herdenken op twee manieren 
onze activiteit opgeroepen. Het roept ons op tot het 
werk voor de' Stichting 1940— 45 en het roept ons 
op tot een bewast bezitten en verdedigen van de 
vrijheid van ons land. 
Men heeft er twee herdenkingsdagen van gemaakt: 
men herdenkt de gevallenen en de volgende dag de 
bevrijding. Dat is niet juist; 't hoort bijeen. 
Men moest er één dag van maken. Dan krijgt het 
herdenken zijn diepste zin, dan kweekt het ook be- 
grip bij de jeugd, 't Is n.1. niet maar een bevrijding 
zonder meer, doch één waarvoor velen hun leven 

. gaven. 
En op die ene dag zou in alle eenvoud het geden- 
ken moeten plaats vinden, zonder sombere gezich- 
ten, ook zonder dolle bevrijdingsfeesten. Op die dag 
zou ook het financieel bijdragen in de verplichtingen 
van de Stichting 1940—'45 een vanzelfsprekende zaak 
zijn. Dit alles hoort immers bijeen? Wie de zin v van 
de strijd begrijpt, zal de betekenis van de bevrijding 
verstaan en die zal zijn plicht tegenover de nagela- 
ten betrekkingen een vanzelfsprekendheid achten. 
Zo zouden we wensen, dat het in de toekomst werd. 
En '40—'45 is de aangewezen instantie om stappen 
voor deze verandering te ondernemen en om in de 
toekomst overal het initiatief tot het herdenken te 
nemer^. Zij moet daartoe contact opnemen met de 
andere verzorgingsorganisaties, voorzover plaatselijk 
vertegenwoordigd. 
Allerwegc in het land een eenvoudige plechtigheid, 
georganiseerd door '40—'45 ter herdenking van de 
gevallenen en van de bevrijding, waar een enkele 
spreker, liefst geen officiële, spreekt. Kerkdiensten 
's avonds. 
Overdag de jaarlijkse, financiële, actie van '40—'45. 
Ziedaar wat wij in de toekomst verwezenlijkt zou- 
den willen zien. H. v. R. 



C> p ons artikel „Bevei- 
'1 -''liging van de staat' 

in „De Zwerver" van 
26 Maart j.1. zijn en- 
kele brieven binnen- 
gekomen. 
Intussen is ook de situatie door besluiten van 
regeringswege verhelderd en het komt ons ge- 
wenst voor de correspondentie, voorzover niet 
achterhaald door genoemde besluiten, te verwer- 
ken in een artikel, over de plannen ter beveili- 
ging van de staat tegen revolutionnaire onder- 
mijning van binnen uit, een ondermijning, die men 
natuurlijk vnl. van communistische zijde ver- 
wacht. 

De B.V.L. 
Enkele briefschrijvers protesteren tegen de wijze, 
waarop wij de B.V.L. in ons vorig artikel behan- 
delden. Wij schreven: 

Een hunner zeide het ons zo: „Men moet 
j geen lijken overeind zetten". In het verzet 
] heeft men van de B.V.L. niets gezien en de 
} oude vooraanstaande leden der diverse cona- 
i missies waren soms eerder te slap dan sterk 

tegenover de Duitsers. 
Helaas stonden de aanhalingstekens verkeerd. 
Zij moeten aan het eind van het citaat geplaatst 
worden. Toch verandert dit niet zoveel, want wij 
vervolgden met het commentaar, dat de waarheid 
van deze opmerkingen moeilijk te ontkennen 
zou zijn. 
De briefschrijvers achten het nu onjuist te zeg- 
gen, dat men niets van de B.V.L. merkte in het 
verzet en dat de vooraanstaanden der B.V.L. eer- 
der te slap dan te sterk waren. Zij staven met 
vele voorbeelden, dat de B.V.L. niet stil gezeten 
heeft en op vele plaatsen een stimulans tot ver- 
zet was. Dikwijls ontstond door de organisatie 
der B.V.L. een verzetsgroep (men wijst op de 
relatie van B.V.L. en O.D.) en in ieder geval 
heeft een aantal leidende figuren der B.V.L. 
een belangrijke rol in het verzet gespeeld. Ook 
zonder deze opmerkingen was althans het laat- 
ste feit voldoende bekend om onze reactie op de 
geciteerde opmerking als onjuist en lichtvaar- 
dig te kwalificeren. Het was een generaliseren 
en om die reden alleen reeds, verkeerd commen- 
taar. Wij verklaren gaarne deze opmerking terug 
te nemen en willen de B.V.L.-verzetters en het 
door de B.V.L. georganiseerde verzet, onze er- 
kenning niet onthouden. 
Tot zover het herstel van een opmerking, die 
ons, hoewel een detail van ons artikel, ten on- 
rechte ontsnapte. 

ORGANEN TEGEN DE REVOLUTIE 

Overzicht. 
De regering heeft voor de beveiliging van de 
staat tegen revolutionnaire woelingen twee or- 
ganen in het leven geroepen: De hulppolitie en 
de nationale reserve. Het eerste staat onder be- 
vel van de gemeentelijke politie, of, waar deze 
niet aanwezig is, onder bevel van de rijkspolitie. 
Het tweede zal als een legeronderdeel beschouwd 
worden. 
Tot zover is dus nog geen sprake van de vrij- 
willige organisaties als de B.V.L. en Volksweer- 
baarheid. Toch is er een bepaalde overeenstem- 
ming bereikt tussen de regering en de leiding 
dezer vrijwillige organisaties. Deze vindt haar 
uitdrukking in de oprichting van een instituut 
genaamd: „Instituut Steun Wettig Gezag". 
Dit instituut zal geleid worden door een Natio- 
nale Commissie, waarin bestuurders van B.V.L. 
en Volksweerbaarheid zitting hebben en waarin 
tot ons genoegen ook een drietal bestuursledep 
onzer organisaties zitting heeft. 
Genoemd instituut bedoelt, als onafhankelijk or- 
gaan, de toetreding tot hulppolitie en nationale 
reserves te bevorderen en in algemene zin mede- 
werking te verlenen. Het is als 't ware een re- 
presentant van de burgerij, de sluis voor genoem- 
de overheidsorganen en tevens de fundering er- 
van in ons volk. 
Hoe beoordelen wij nu deze gehele structuur? 
Voorop staat, dat de oproep van de regering ge- 
schiedt voor een zaak van landsbelang en als zo- 
danig moet de oproep gerespecteerd worden en 
dient men er in het algemeen gehoor aan te 
geven, ongeacht bezwaren tegen de vorm van 
het geheel. 
Intussen komt het ons voor, dat, hoewel de vorm 
slechter had kunnen zijn, zij toch, gelet op de 
aard van ons volk, niet geheel bevredigend is. 
Wat de regering uit het oog verloren heeft,, is, 
dat het Nederlandse volk met enthousiasme zich 
vrijwillig aan een zaak geeft en belangrijke 
innerlijke weerstanden openbaart tegen de ge- 
ringste vorm van dwang. In dit licht bezierl, ware 
het verkieslijker geweest, indien men de B.V.L. 
en de Volksweerbaarheid tot ontplooiing had ge- 
bracht en eventueel gefuseerd had. 
Zo'n vrijwillig orgaan had de burgerij met 
enthousiasme begroet, terwijl anderzijds de rege- 
ring zich door een vorm van contróle overtuigd 
had kunnen houden van de goede gang van za- 

DE 
Ah LWtn MELDT : 

Onder het motto: „In 19.48 elke vereniging één 
wedstrijd voor de NIWIN", voert de landelijke 
Sportcommissie van de Nationale Inspanning Wel- 
zijnsverzorging Indië (NIWIN) een grote actie 
voor sportartikelen ten behoeve van de militairen 
in de overzeese gebiedsdelen. 
Alle Nederlandse Sportbonden hebben zonder uit- 
zondering hun medewerking aan de campagne toe- 
gezegd en nu reeds staat vast, dat het overgrote 
merendeel der le klasse voetbalclubs een wedstrijd 
zal spelen, waarvan de baten worden gebruikt voor 
de aanschaffing van sportmaterialen. 
Bovendien heeft de K.N.V.B. dezer dagen een be- 
drag van ƒ 12.000 aan de NIWIN-Sportcommissie 
overgemaakt, dat geheel voor bovengenoemd doel 
zal worden aangewend. 

OPSPORING EN BERECHTING 
VAN OORLOGSMISDADIGERS 
(vervolg van pag. 3) 
taak niet behoorlijk kunnen volbrengen: 
het totaal aantal uitgeleverde oorlogs- 
misdadigers, verdachten, getuigen en be- 
klaagden. bedraagt circa 400. 
Het is niet onwaarschijnlijk, dat de be- 
rechting van tal van Duitse oorlogs- 
misdadigers in Nederland niet behoor- 
lijk zal kunnen verlopen. Dat valt zeer 
te betreuren en heeft uiteraard met barm- 
hartigheid niets' te maken. 
Het gaat echter niet aan de „Netherlands 
War Crimes Commission" hiervoor zon- 
der meer als zondebok te gebruiken. 
Men erkenne eerlijk dat alle Nederlandse 
en geallieerde instanties, die in deze 
materie gemoeid zijn geweest, schrome- 
lijk tekort zijn geschoten, en dat de be- 
rechting van Duitse oorlogsmisdadigers 
in Nederland als gevolg daarvan niet 
behoorlijk zal kunnen verlopen. 
Wij hebben op dit punt al wel zoveel 
desillusies ondervonden, dat het onnodig 
geworden is de hoop op strenge berech- 
ting van notoire oorlogsmisdadigers val- 
selijk te blijven voeden. 

A 
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HULPPOLITIE 
..Wat kan een man, oprecht en trouw, 
nog doen in rülk een tijd ?" 
Hij stond ineens naast m'n bed. Hoe bij d'r in gekomen 
was, weet ik nog niet. Misschien door 't raam. want ik 
weet subiet, dat de deur op slot zat. Enfin, dat doet 'r 
niet toe. hij stond er. of liever, hij zweefde ongeveer 'n 
voet boven de grond. De knopen van z'n uniform glommen 
in het licht van de maan. maar dat zag ik pas later. Ik 
keek alleen maar naar z'n gezicht, dat wit oplichtte onder 
de glanzend-zwartc klep van z'n pet. Ik wilde schreeuwen, 
want ik. was doodsbang, 't Is ook geen kleinigheid als 
plotseling, midden in de nacht een inspecteur van politie 
naast je bed staat, sterker nog; zweeft. En dan nog wel de 
inspecteur, die een paar jaren geleden opdracht gaf. die 
Jodenfamilie, hier om de hoek. te arresteren en die ook 
niet helemaal onschuldig was aan de arrestatie van je beste 
vriend, die nooit uit Duitsland terugkeerde  
Nou is de oorlog al wel een paar jaar achter de rug. maar 
als iemand Irans ziet om midden in de nacht door je raam 
te komen en dan rustig een voet hoog naast je bed te 
zweven, dan ga je aan alles twijfelen, b.v. of Westcrbork 
wel echt opgeheven is. 
,.Zo", dreinde hij dreigend, ..dus jij hebt je opgegeven 
voor de hulppolitie. Ben je d'r wel zeker van. dat je daar- 
voor geschikt bent?" Nou heb ik uit Amsterdam 'een KP- 
legitimatie {eerste categorie) gekregen en hoewel dat mis- 
schien niet alles zegt, ben ik nog ijdcl genoeg om de nodige 
waarde aan dat ding te hechten. Ik wilde de zwevende 
figuur naast m'n bed hierop wijzen, maar kon geen woord 
uitbrengen. Hij bleek het toch begrepen te hebben, want met 
'n neerbuigende vriendelijkheid rel hij: ..Nou ik zal 't es 
met je proberen. Ik heb t'r wel meer klein gekregen". 
Ik kreeg 't werkelijk benauwd. Aan de muur verschenen 
ineens allemaal beelden: Jodentransporten, Westcrbork. een 
overlijdensbericht van m'n vriend:  in Neuengamme' over- 
leden; een bewijs, dat de naast m'n bed zwevende inspec- 
teur door de zuiveringsraad .,goed"-gezuiverd was  Alles 
begon te draaien en te zweven, tot" ik de kracht vond om 
de verlamming van m'n angst te overwinnen en 'n wilde 
mep te maaien in de richting van m'n met alle wetten van 
de zwaartekracht spottende bezoeker. 
De schemerlamp naast m'n bed kon daar niet tegen en het 
rumoerig sneuvelen van dat apparaat maakte me wakker...... 
Maar sinds die nachtmerrie pieker ik maar. Moet ik nou 
m'n aanmelding intrekken en verzaken, wat ik als 'n plicht 
voel, of moet ik me laten commanderen door die  
Ja, ja. 'n man ia zulk 'n tijd  

ken en door overname 
van het bevel op het kri- 
tieke moment, gepaard 

  gaande met militairise- 
ring van het orgaan, 
het in actie komen van 

dit orgaan in de hand zou kunnen nemen. 
Intussen, dit is nakaarten. De regering heeft an- 
ders besloten en we moeten er het beste van ma- 
ken. Toch resten ons nog enkele opmerkingen, 
die o.i. overweging waard zijn. 
De hulppolitie. 
Onze bezwaren daartegen zijn bekend. De politie 
is naar haar aard niet bestemd en geschikt voor 
de bestrijding van een revolutie. Zij is daar niet 
op gebouwd en getraind. Nu is dit bezwaar in die 
zin toch niet overwegend, dat deze hulppolitie 
althans bij troebelen, die een revolutie teweeg 
zouden kunnen brengen, dus vóórdat de staat 
van beleg is afgekondigd, de orde kan herstel- 
len. Dat is dunkt ons haar belangrijkste taak. 
Er zijn intussen nog enkele andere bezwaren. 
Bijvoorbeeld, dat men wellicht toe kan zien op 
het toetreden van gezagsgetrouwe elementen, 
maar dat men in de politie zelf altijd rekening 
moet houden met voor kritieke situaties onge- 
schikte of zelfs onbetrouwbare figuren. En deze 
politie zal leiding geven aan de hulppolitie. 
Dit is nog ernstiger, omdat men juist daar reke- 
ning moet houden met een twijfelachtig politie- 
apparaat, waar de kans op opstanden tegen het 
gezag het grootst is (de grote steden). 
Verder is het voor de verzetslieden van beteke- 
nis, dat zij, zich opgevende voor de hulppolitie, 
kans hebben, personen boven zich te krijgen, die 
zich in de bezettingstijd slecht gedroegen, aller- 
lei maatregelen van collaboratie namen of uit- 
voerden, en die dus geen respect kunnen afdwin- 
gen bij hun ondergeschikten, noch deze laatsten 
het veilige gevoel kunnen geven, dat zij zich op 
het kritieke moment ditmaal beter zullen ge- 
dragen. Overigens leert de practijk, dat de op- 
bouw van het hulppolitie-apparaat beter gaat in 
de plaatsen met een gemeentepolitie dan in die 
met rijkspolitie. 
Daar de hulppolitie het apparaat zal worden, dat 
behulpzaam moet zijn ter voorkoming van inlei- 
dende troebelen,-willen wij onze verzetsvrienden 
er toch op wijzen, dat hun onthouding de kwali- 
teit van dit apparaat in gevaar brengt. Het komt 
ons voor, dat vooral de niet-militalre verzetters 
en principiële onderduikers moeten overwegen 
toe te treden. 
Een algemeen advies is niet mogelijk. Ieder moet 
zijn deelname afhankelijk stellen van een per- 
soonlijke beoordeling dfr omstandigheden, waar- 
onder hij zal moeten optreden. 
De nationale reserve. 
Met de nationale reserve staat het anders. Men 
kan dit orgaan inderdaad maken tot een gezags- 
getrouw apparaat, dat voldoende militant is voor 
kritieke situaties en dat bovendien voldoende 
bevveegiijk is om op de rotte plaatsen te worden 
ingezet. 
Ons bezwaar blijft bestaan tegen de verplichte 
oefening voor 300 uren vper jaar en tegen het 
tekenen van een verbandacte voor een zeer lange 
tijd. Ieder moet voor zichzelf overwegen, of hij 
zich daartoe kan verbinden, maar voorop moet 
staan, dat de nationale reserve er moet komen. 
Zo mogelijk stappe men over zijn bezwaren heen 
en zo mogelijk geve1 de overheid gelegenheid aan 
hen. die van harte in de bestrijding van de revo- 
lutie willen deelnemen maar genoemde binding 
te ingrijpend achten, op een of andere wijze toch 
actief deel te nemen. 
Hier ligt overigens een belangrijke taak voor het 
vrijwillige Instituut. Het moet zijn oor te luiste- 
ren leggen bij ons volk en de voorwaarden schep- 
pen of adviseren voor een goede ontplooiing van 
de nationale reserve. 

H. v. R. 

Laat „De Zwerver" vliegen 

li kunt hem ook laten varen, maar geef hem 
een kans! Onze jongens in Indië weten er dan 
wel verder raad mee. 
Weet U nog, hoe U foeterde toen „De Zwer- 
ver" één weck niet verscheen? Kunt U het 
dan verantwoorden om de mannen in Indië 
maandenlang of langer te verwaarlozen? Stel 
het geen minuut langer uit en grijp onmiddel- 
lijk Uw pen. 
Zodra Uw brief met de opgave van een 
militair adres en de aanduiding „lucht"- of 
„zeepost" bij ons binnenkomt, vliegt of vaart 
weer een „Zwerver" naar de tropen. 
Dus vóór U het hoofdartikel gaat lezen, of 
het kraakje of het verhaal schrijft U ons even. 
Wij doen de rest. 
En U kunt ervan verzekerd rijn, dat deze 
Zwerver zijn tehuis wel ral vinden! Uw zoon. 
Uw echtgenoot. Uw verloofde of Uw vriend 
zullen zeer zeker gastvrij ontvangen. 
Van nu af vraagt iedere lezer van „De Zwer- 
ver" aan een medelerer: „Liet U al een 
Zwerver vliegen of varen?" 



in memoRiam 

Johannes Adriaan Meewis 
„CARL 
Bestuurslid der LO.-LKP.-Stichting 

Geboren; 21 September 1905 
Overleden: 20 April 1948 

In bijna elke stad of dorp kwamen zij voor: de mensen, die door beginsel- 
vastheid, diepgeworteld plichtsbesef of als een reactie op telkens wederkerende 

bruutheid der bezetters de strijd tegen de Duitsers te voeren als een nood- 
zakelijkheid zagen en voorbestemd waren om in dit verzet een dominerende 
plaats in te nemen. Zo heeft Amsterdam onze vriend Carl Meewis gekend. 
Op bijna ieder terrein van het verzet heeft hij zijn medewerking verleend, 
of was hij de stuwende kracht. Altijd er op uit, waar dit mogelijk was, de 
vijand laten weten, dat gelijkschakeling van het Nederlandse volk toch maar 
een fictie was.- Laat ik mogen noemen zijn deelname aan de overval op de 
Weteringschans te Amsterdam, pilotenzorg, het uitgeven en vervalsen van 
persoonsbewijzen en zoveel meer. 
Toch geloof ik niet in zijn geest te handelen, wanneer heel zijn illegaal verleden 
zou worden uitgestald. Dit verzet was voor hem een droeve noodzaak, waarin 
hij enerzijds de afbraak van de nationaal-socialistische ideologie als plicht zag, 
maar waar hij anderzijds ook de mogelijkheden vond  . 
tot het kweken en onderhouden van een vriendschap, die 
voor het verzet zo uitermate belangrijk is geweest. 
De groep Carl, waarvan hij commandant was, heeft :n 
hem een leider gehad, waarvan men wist, dat hij het hem 
gegeven vertrouwen volkomen verdiende. En nu het zo 
plotselinge en onverwachte bericht: „Carl is overleden". 
Reeds meer dan een jaar werd hij verpleegd in Zwitser- 
land, waar hij herstel van krachten hoopte te vinden. 
Het mocht niet zo zijn. Zijn gezondheid had in de 
jaren 1940—'45 een te grote knak gekregen. Zijn ster- 
ven betekent voor ons, die hem zo goed gekend hebben, 
een groot verlies. 

Dirk Bons 
Geboren: 12 juni 1897 te 

Brandwijk (Z.H.) 
Gefusilleerd; 11 April 1945 

te Zijpe (Z.H.) 

(~\p 11 April 1945, toen de dageraad der vrijheid aan 
^ae kim van ons Vaderland gloorde, hebben Dirk 
Bons en Ton, vader en zoon, zij aan zij staande voor 
de lopen van het executie-peloton voor het laatst in 
hun leven het licht van de prille morgen zien strijken 
over de vaderlandse bodem, die hun zo dierbaar was. 

Dirk Bons was jarenlang leraar Wis- en Natuurkunde 
aan de Dr. Bavinck-Muloschool te Amsterdam, terwijl 
hij ook onderwijzer aan een avondschool was. 
Al vroeg begon hij onder de naam „Van Dijk" te zorgen 
voor hen, die weigerden zich als slaaf naar Duitsland 
te laten wegslepen. Aanvankelijk leefde hij slechts bui- 
ten zijn schooluren illegaal, maar al spoedig breidde het 
werk zich zo uit, dat hij er de gehele dag mee bezet 
was. Overdag legde hij bezoeken af, sprak de jonge 
mensen moed in, spoorde aan tot verzet en zocht door 
het gehele land plaatsen waar hij zijn onderduikers kon 
herbergen. Des avonds, vaak tot het aanbreken van de 
morgen, verzorgde hij de correspondentie, verdeelde de 
distributiekaarten, vervalste persoonsbewijzen, stamkaar- 
ten, Ausweise enz. Zijn onderduikersgroep, bekend onder 
de naam „Groep van Dijk", groeide aan tot ongeveer 
2000 man. Voorts verleende hij hulp aan geallieerde 
vliegers en verstrekte hun kleding en papieren. Met 
zijn zoon Ton richtte hij een KP op, de KP Reintje de 
Vos, die na zijn arrestatie bekend was onder de naam 
KP Linie-West, Noordelijk gedeelte. 
Met de volle inzet van zijn krachten heeft hij zich 
gegeven, zich sterk bewust van de risico's die hij liep, 
maar de vrijheid van zijn land stellend boven eigen 
veiligheid. 
Op 27 Maart 1945 viel hij, samen met zijn zoon, door 
verraad in handen van de vijand en twee weken later 
bracht hij het hoogste offer, zijn leven. 
Op de erebegraafplaats te Óverveen rust hij in de 
Vaderlandse bodem, die hem boven alles dierbaar was. 

amsteRóam 

Het was een grijs rechthoekig plein 
met aan één zijde een klein plantsoen, 
een carillon speeld' het refrein: 
een oude stad, een oude roem. 
Het Damrak aan de noorderzij 
lag blikkrend in de helle zon « 
maar feller flikkerde het 1], 
een schip voer weg, een vliegtuig klom 
meer zuidwaarts van de stad omhoog 
en boog de bocht der grachten na 
eer 't westelijk naar zee heen vloog. 
En zeven torens wezen met 
hun kanten spits de hemel in 
en alle mensen zagen het, 
dit was een nieuw en schoon begin; 
Een haveloze zwarte drom 
gevang'nen stroomd' over de Dam. 
(Maar trotser dan een koning kon 
zo liepen zij en vrijer dan 
een naakt kind loopt in zee en zon.) 
Toen vielen alle stemmen stom 
en één stem zei: Dit 's Amsterdam..... 
Zo zacht alsof hij [luisterde 
Maar plots barstte als een klaroen 
het volk los, dat luisterde: 
— Dit 's Amsterdam, het grote hart 
van Nederland, belaagd gesard, 
vernederd en met bloed bemorst! 
Toen voer er ziel in ieder ding, 
een vogel sloeg in ieders borst 
en elkeen dacht verbaasd; Ik zing 
De stad lag stil of 't Zondag was, 
en tot een god'lijk doel gewijd, 
als toen het volk in staking ging 
en door de pijn, die d'ander lijdt 
van eigen pijn en smart genas. 
En donderend steeg uit de troep 
gevangenen als een signaal, 
de hoge roep: „Gerechtigheid!" 
uit duizend kelen . . . Maar één (aal 
was het en wie daar stond 
vernam de echo in zijn hart. 
En Neêrlands volk, gepijnd, gewond, 
geplaagd en tot de dood gesard, 
scheen in een nieuwe dageraad 
tot schoner bloei te zijn ontwaakt. 
"■— O God, Uw vinger schrijft dit werk, 
Gij hebt uit niets Uw oogst gemaakt 
en als Gij zegt „Het is", zie 't staat! 
En wat Gij aanraakt draagt Uw merk ... I" 
En zeven klokketorens slaan 
hun tonen saam tot dit gebed 
en allen die daar samen staan, 
zij horen en beamen het. 

(Uit het illegale gedicht „Celdroom"). 

VXTij verliezen in hem een vriend, die wist, wat vriendschap betekende. Daar- 
' * van spreekt ook een brief uit Zwitserland: 

„Gistermiddag is Joop plotseling slechter geworden en het hart kreeg zoveel 
te verduren, dat onze vriend vannacht om drie uur rustig is heengegaan", 
zoals hij het zelf altijd uitdrukte „op de verre reis naar zijn vrienden gegaan". 
Dit zal voor allen een schok zijn; het is ook allemaal zo vlug gegaan. Hij 
was wel moe en lusteloos en lag maar stil achterover in bed en hij was 
kortademig. Maar dat was hij al die tijd na de tweede operatie. Marthe Dupont 
en hij hadden zich een week geleden verloofd: onze Lieve Heer heeft anders ge- 
wild. Ze is tot het laatste toe bij hem gebleven en vertelde dat hij heel rustig, 
zonder enige pijn is heengegaan. Dit is een troost, ook dat hij nu bij zijn 
vrienden is, waarvan hij zelf altijd zei, dat ze hem riepen. Hij was niet bang 
voor de dood en zo hij beseft heeft, dat hij zou sterven, heeft hij er volkomen 
in berust." 

   Wie, zoals hij, het harde veeleisende verzetswerk begon 
" " en het beëindigde met>een evenwichtige rijpheid, verdient 

niet het predicaat „avonturier". 
In zijn bescheidenheid was hij groot. Dit moge Blijken 
uit het feit, dat hij tot tweemaal toe de Amerikaanse 
onderscheiding voor pilotenzorg heeft geweigerd, terwijl 
hij ook geen waarde hechtte aan het woord van de 
President van het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam, 
die bij de behandeling van de zaak tegen Van den 
Bogaart mededeelde, dat de houding van Carl en zijn 
vrienden bi) de overval op de Weteringschans hem 
Zeer had getroffen. 
Van hem blijft ons de herinnering aan een groot vriend, 
een Nederlander, die zijn plaats geweten heeft. 

1 

m n 

: Antonic Pictcr Bons 
Geboren: 11 Juni 1921 te 

Krimpen a/d Lek 
Gefusilleerd; 11 April 1945 te 

Zijpe (Z.H.) 

T"\irk Bons had een zoon, Ton, met bijzonder' organi- 
satorische gaven. Reeds als jong gymnasiast richtte 

hij op eigen initiatief een internationaal correspondentie- 
bureau op en dezelfde energie en organisatorische gaven 
heeft hij gedurende de bezetting gebruikt voor de be- 
vrijding van ons land. 
Lange tijd was Overijsel zijn arbeidsterrein; hij verleen- 
de medewerking bij het kraken van distributiekantoren 
en gemeentesecretarieën, ving geallieerde vliegers op, 
verzorgde deze en geleidde hen naar veiliger plaatsen. 
Na 1 Juli 1944, toen hij als door een wonder aan de 
SD in Overijsel ontsnapte, keerde hij naar zijn woon- 
plaast Amsterdam terug om zijn vader in diens illegale 
werk bij te staan. Hij was o.m. commandant van de 
KP Reintje de Vos. 
Het zelfde verraad, waardoor ook zijn vader werd 
gearresteerd, bracht hem op 27 Maart 1945 in ge- 
vangenschap en zoals zij samen vochten tegen het 
duivels geweld, zo triomfeerden zij ook samen op die 
ochtend in April over de laatste vijand, de .dood. 
Ook Ton Bons werd te Overveen begraven. 

Vader en zoon  
Wij kunnen ons niet voorstellen, wat zij hebben ge- 
voeld, toen zij daar op die voorjaarsmorgen naast elkan- 
der stonden. Twee mannen, nauw aan elkaar verwant 
door familieband en beginselen, maar toch zo eenzaam 
tegenover de lopen van de Duitse geweren. 
Wij weten, dat zij één grote kracht hebben gevoeld, 
een kracht, die alles overwint. 
Door het Geloof hebben zij uit zwakheid krachten ge- 
kregen, zijn in de krijg gesterkt geworden, zijn verlaten 
geweest, verdrukt, kwalijk behandeld, maar hebben hun 
Vaderland tot de dood getrouw gediend, omdat zij 
begerig waren naar een beter, dat is een Hemels Vader- 
land. 
Dit trooste de achtergeblevenen. 



FAMILIEBERICHTEN 
RIJK JANSEN 

„Bob van der Linden" 
en 

CORNELIA JOH. FRANS. PETERS 
hebben de eer U, mede namens weder- 
zijdse ouders, kennis te geven van hun 
voornemen om op 12 Mei a.s. in het 
huwelijk te treden. 
De Kerkelijke inzegening van hun 
huwelijk zal D.V. plaats hebben in de 
Ned. Herv. Kapel, Asselsestraat 199 te 
Apeldoorn, om 11.30 uur v.m. door de 
Wcleerw. Heer Ds. }. de Groot, Ned. 
Herv. Predikant te Apeldoorn. 
Oldenzaai, Bisschopstraat 16. 
Radio Kootwijk, nr. 16. 
23 April 1948. 
Gelegenheid tot feliciteren na de Kerke- 
lijke inzegening in de consistoriekamer. 
Toekomstig adres; 
Oldenzaai: Bisschopstraat 16. 
Dankbaar zijn wij voor de vele harte- 
lijke bewijzen van deelneming, welke wij 
mochten ondervinden ter gelegenheid 
van onze 45-jarige echtvereniging op 
16 dezer, speciaal de KP. Amsterdam, 
de Stichting 1940-'45 e.a. 

A. BAKKER 
G. BAKKER-BLOEM. 

Czaar Peterstraat 152, huis. 
Amsterdam-C. 

Aan enkele meisjes of echtpaar 
van Chr. beg. gelegenheid aan- 
geboden bij eenv. mensen hun 
vacantie door te brengen. Bij 
bos en hei in midden Drente» 
tegen billijke vergoeding. 
Br. onder nr. 768 aan het Bureau 
van dit Blad. 
Man. vrouw en kind van 2 jaar zoe- 
ken pension. Vacantie van 16-8 tot 22-8 
a.s. Br. onder nr. 764 aan het- bur. 
van dit blad. 

C. Baardman 
HET GEZEGENDE 

DORP 
Het lang verwachte nieuwe boek 
van Baardman, de schrijver van 

„Een lied van den Biesbosch". 
In een braaf dorp aan een rivier 
kan men kostelijke inwoners vinden, 
zij staan in dit boek in levende 
lijve vóór u. ook door de geestige 

tekeningen van BerserÜc. 
Geb. f 3.90 

In elke boekhandel 
J. N. Voorhoeve — Den Haag 

NlHetXasregisteÉiis 
N.Z. Voorburgw. 133, A'dam 
tel. 47272 
In- en verkoop van alle 
merken Kasregisters. 

Oud-illegaal werker b.z.a. als 
PORTIER-CONCIERGE 

of anderszins, 't Liefst daar waar 
woning aanwezig is. Woningruil 
mogelijk. Door illegale acties niet 
geheel valide. 
Br. onder nr. 765 aan het Bureau 

Gevraagd: 

voor spoedige indiensttreding bekwame 
en aankomende 

DRAAIERS, KOTTERAARS, 

BANKWERKERS, 

PLAATWERKERS en 

ELECTR. LASSERS. 

Aanmelden mondeling of schriftelijk aan 
de fabriek 

GEBR. STORK & CO's 

APPARATEN FABRIEK N.V. 
BOORSTRAAT AMSTERDAM (N.) 

£r is altijd plaats voor een 
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Jan Jongrerins 

\.V. v Utrecht 

CARROSSERIE- EN CONSTRUCTIE- 

WERKPLAATSEN 

AUTOMOBIELBEDRIJVEN 

Hoofdkantoor Kanaalweg 34 
Jutphaas (Post Utrecht) 
Tel. 18844 

In zestien dagbladen verscheen een reeks 
van 35 opzienbarende artikelen, geschreven 
door een der best geïnformeerde Neder- 
landse journalisten. Het verhaal over spion- 
nage en contra-spionnage, over verraad en 
verzet werd letterUjfc verslonden in meer 
dan 350.000 gezinnen. 

Deze uiterst spannende reportages 
zullen binnenkort in boekvorm ver- 
schijnen. 
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HERMAN N GISKES 
...Leider van de Duiise contra 
spionnage in Nederland .... 

Een verhaal van ruim 200 pagina's over 
de avonturen van agenten, spionnen en 
verraders,. conform de vreselijke wer- 
kelijkheid verteld op grond van onweer- 
legbare feiten. Het merkwaardigste 
oorlogsdocument, dat ooit verscheen. 
Gebonden uitgave, goed papier, veel 
volstrekt onbekende foto's. Alleen bij 
intekening verkrijgbaar, niet in de 
boekhandel. Oplage zeer beperkt; de 
belangstelling enorm. Prijs f 4.25. 
Verzeker U van een exemplaar. Zend 
direct nevenstaande bon ingevuld (als 
drukwerk) aan Uitg. Kaptein te Pijnacker 
(Z.H.) en stort f 4.25 op girorek. 376121 

Aan Uitg. KAPTEIN 

te Pijnacker (Z.H.) 

Ondergetekende verzoekt direct na verschijning 
franco toezending van het boek „Tussen Ver- 
raders en Spionnen" è f 4.25. 

Naam    

Straat      —~ 

Gemeente      - — 
Zw. 
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I TUSSEN VERRADERS EN SPIONNEN | 

-Ar Het rampzalige England-Spiel (spionnage met 

A- radio-zenders), het werk van onze Geheime | 

I A- Dienst in Londen en de sinistere daden van 
1 3 
1 -Ar Anton van der Waals en Joseph Schreieder. 

Een machtige reportage 

over de Oorlog 

achter de Schermen / 

UIT DE INHOUD: De S.D. heeft 20 maanden radioverbinding met Londen. — Anton v.d. 
Waals, de duivel in mensengedaante. — Jacht op schakelaars van vuurmonden. — In 
dienst van Joseph Schreieder. — Eerste successen van een groot verrader. — Burge- 
meester Oud betaalt f 12.000.— voor reis naar Engeland. — Groot plan van S.D. mislukt. — 
Van der Waals draait een Oranjefilm. — Luit Taconis komt per parachute in Neder- 
land; Giskes en Schreieder beginnen het England-Spiel. — Londen seint: „Er dalen 
Donderdag twee geheime agenten '. — Onze Geheime Dienst tot medio 1943 tragische 
mislukking. — Stroom van arrestaties en doodvonnissen. — Schreieder spreekt van ver- 
raad In Londen. — Containers met springstoffen en wapens vallen uit de lucht. — Akkie 
speelt gevaarlijk spel. — Bevel om Radio-Kootwijk op te blazen en nieuw bedrog. — 
Dokter Kastein vermoordt Reydon met een S.D.-revolver. — Vljltlgste Nederlandse agent 
gevangen; S.D. viert feest. — Huis in Rotterdam voorportaal van de dood. — Natio- 
naal Comité in de val. — Van der Waals organiseert stoottroepen! — Agenten ont- 
vluchten. — Van der Waals als „Baron van Lynden" naar Zweden. - Lafhartige 
moorden. — Het proces-Van der Waals en honderd vraagtekens. - 
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Lichtdrukken 

Fotocopieën 

Copieerwerk 

n 
VAN DER 
ZANDEN 

Ginnekenweg 
133 

BREDA 

Tel. 8902-7769 

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

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

a. Vormers 

b. Rondslijpers 

c. Machine-bankwerkers 

d. Draaiers 

e. Revolverdraaiers 

Voor aankomende krachten bestaat eventueel gelegen- 
heid tot opleiding. 

Aanmelden persoonlijk of schriftelijk blji 
WIENER & CO., 
Machinefabriek en Metaalgieterij 

OOSTENBURGERVOORSTRAAT 29-31, AMSTERDAM-C. 

J UISTEN 
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JL2 

.SINGEL 28! 

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN 6.ZH. 

AMSTERDAM-C. 
TELEFOON 32239 

* 

PERIODIEKEN EN 

HANDEISDRUXWERK 
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HET PARLEMENT EN ZIJN FtlNl ÏIE 

doot Prof. Mr. A. L. de Block 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REDACTIE. 

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

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

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

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

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

DE STORMKLOK LUIDDE 

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

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

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

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

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

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

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

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

KEES, 

i 

VERSCHEURDE CHRISTENHEID 

OF EENDRACHTIG SAMENGAAN! 

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

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

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

zet tegen de ontkerstenings- 
  pogingen van een ideologische 

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

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

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

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

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

C. H. 

DE ZWERVER 
VERSCHIJNT NIET MEER! 

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

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

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

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

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

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

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

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

57 
58 
70 
28 

131 
6 

197 
" 17 

18 
5 

17 
16 
6 

25 

138 140 
112 80 
74 60 
20 34 

130 79 
1 15 

56 47 
2 - 

14 32 
17 19 

107 107 
140 114 
105 88 

12 33 
90 64 

18 
7 16 
9 24 
9 24 
8 

46 20 

2 6 
1 81 
7 - 

32 9 
28 24 

115 664 
124 628 
118 515 

21 149 
57 551 

7 37 
35 417 

1 10 
17 121 
12 118 

67 9 
5 
1 

18 
5 3' 

67 190 
8 8 

74 
66 
43 

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

     HOE.    —- 
VERLIEP DE DEMOBILISATIE \ 

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

BEDBIJFSSCHOLING. 

d: 
voor de oorlog voorzagen de bedrijven voor 

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

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

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

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

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

MEN BENUTTE DE 
BIJKE EBVABINGEN! 

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

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

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

ANDREE. 

Ot 

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



Drie gevangenen ontvluchten in Novemberstorm... 

Opnieuw verraden, en lafhartig vermoord. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dan beginnen- zij aan de laatste toebereidselen van 
hun vlucht. Met het vijltje zagen ze een tafelpoot zó- 
ver door, dat ze het hout straks met een enkele ruk 
zullen kunnen losmaken. Van de matrassenonderleg- 
gers breien ze een lang, sterk touw. Op Zaterdag- \ 
avond 20 November zijn zij gereed om het grote, 
spannende avontuur te wagen; het avontuur met de 
grote inzet: vrijheid of dood. Want ze maken zich 
geen illusies: als zij worden gesnapt hebben ze geen 
twaalf uur meer te leven  
De avond van de twintigste November is echter on- 
gunstig voor een vlucht. Het licht van de sterke 
zoeklichten is reeds vroeg aangeflitst en het blijft de 
gehele nacht schijnen; in de gangen is druk heen-en- 
weer geloop. De kansen op ontdekking zijn te groot. 
Wachten maar weer  
De volgende avond zijn de mogelijkheden niet veel 
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AA T VAN DER G1ESEN 
.... dapper tot het einde.... 

groter. Met tot het uiterste gespannen zenuwen luis- 
teren de drie gevangenen naar de geluiden in het 
seminarie. En opnieuw nemen ze het zware besluit, 
te wachten. De kansen op ontdekking stijgen ieder 
uur — en het vereist een bijna bovenmenselijke zelf- 
beheersing, ook deze nacht de vluchtpoging weer uit 
te stellen. Maar ze overwinnen zichzelf — wachten 
maar weer. 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WEREpl 

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

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

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

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

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

HET PARLEMENT EN ZIJN FUNCTIE. 

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

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



in memoRiam 

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

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

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

i 

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

Joliannes Marinus 
Altena „Blonde Joop". 

Geboren; 28 April 1916. 
Overleden: 16 April 1945 

te Zuilen, 

Wapens voor Uirechi. 

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

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

(Muus Jacobse) 

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

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

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

Joliannes Gijstertus 
van . Maurik „Jan . 

Geboren; 20 Augustus 1922 
Overleden; 16 April 1945 

te Zuilen. 

HANS V. 

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

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

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



FAMILIEBERICHTEN 

EVERT DE GROOT 
en 

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

WOUT OOSTENDORP 
en 

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

GIEL BENSEN 
en 

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

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

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

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

.Hier 

wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk! 

CV. DRUKKER1 
EN 

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

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

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

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

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

kunnen worden geplaatst: 

a) geroutineerde 

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

steno-typistes 
leeitijd 20 d 22 jaar, 

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

ONTHULLINGEN! 

GOEBBELS 
He man 
achter tiitier I 

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

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

De prijs bedraagt gebonden f 5*50 

DERTIG JAAR 

WERELDSTRIJD 

I 

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

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

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

I Amsterc?J»TO-C., Postrek. 60092 R. Tel. 31791. 
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w 
ie oog heeft voor 
de expansiedrang 
van het communis- 

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

VERZETS-TRAINING 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

delen, dit is zéker, dat 
hun besef voor vrijheid 

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

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

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

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

OF EENDRACHTIG SAMENGAAN 7 

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

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

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

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

3Ji 'iw&cf, 

dewewld 

vond 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

itus en Zijn ver- 

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

C. H. 

WERj^DI 

UITGESTELDE GELUKWENS. 

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

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

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

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

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

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

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

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

* * 
* 

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

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

* * 
♦ 

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

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

JUBILEU M-P AKKETTEN ACTIE 

YAN DE NIWIN 

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

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

♦ * 
* 

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

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

HL v. R. 

UIT DE GOIWN 

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

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

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

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

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

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

organisatie. 
b. De leden individueel moeten hun verantwoor- 

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

c. Heropvoeding kan het beste geschieden in de 
kampen. 

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

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

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



Gedreven 

Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

..BOB VAN STEEN WIJK". 

ZIJN WIJ VOOR HERINNERING TE LAF? 

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

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

m 

kent van de grote guerilla-strijders uit de tach- 
tigjarige oorlog: van een Pieter 't Hoen, een 
Ruyckhaver, een Herman de Ruyter; zo zal de 
spes patriae van over een eeuw een aantal dap- 
pere mannen en vrouwen eren, die nooit ver- 
saagden in de strijd tegen de Mof; die de „hache- 
lijke kamp" voor de vrijheid aanvaardden en 
daarin ten slotte ondergingen. 
Het is nu nog W* tijd jjifn' bedrijf onopgesmukt 
en naar waarheid te schetsen: de nog levende 
medewerkers kunnen getuigen. Als over een 
aantal jaren de getuigenissen schaarser worden, 
zou het gevaar niet denkbeeldig zijn, dat legen- 
de-vorming ontstond en aan dat gevaar mag de 
nagedachtenis van onze gevallen helden niet 
worden blootgesteld. Hun werkelijke daden zijn 
belangrijk genoeg geweest; om hun reële ver- 
diensten behoren zij te worden geëerd en her- 
dacht. 
Langzaam. aan zijn vele sluiers opgelicht en be- 
ginnen de omtrekken van het georganiseerd 
verzet zich scherper af te tekenen. 
Geen Nederlander, die zijn kranten en tijdschrif- 
ten leest, is onbekend gebleven met de namen; 
Knokploegen; Landelijke Organisatie; Raad van 
Verzet; Ordedienst; Nationaal Steunfonds; Vrij- 
Nederland; Parool; Trouw enz. 
De meeste van deze groepen ontstonden even- 
wel in de laatste oorlogsjaren; de strijd in het 
begin en zeker in het eerste# oorlogsjaar was 
nog ongeorganiseerd. Het was een strijd van 
individuën, die zich geleidelijk tot kleine groep- 
jes verenigden; groepjes, die voortdurend ver- 
liezen leden en waarin de opengevallen plaatsen 
door nieuwe vechters werden bezet; groepjes, 
die los van elkaar werkten, die dikwijls niet eens 
van elkanders bestaan op de hoogte waren en 
wier werk soms plotseling eindigde, wanneer de 
groep werd „opgerold". 
Eerst langzaam aan kwamen er contacten, wélke' 
tot tijdelijke samenwerking leidden. 
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Zijn wij voor 
herinneringen te laf 7 

De nog levenden onder de illegale werkers zul- 
len er zich bij moeten neerleggen, dat zg een 
steen des aanstoots zijn voor vele Hollanders, wie 
het onaangenaam is door omgang met hen te 
worden geconfronteerd met eigen slappedanig- 
heid; voor de doden eisen zg de plaats, die hun 
rechtens toekomt. De geschiedenis zal hen in 
het gelgk stellen. 
Eoals iedere schooljongen van nu, de namen 

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

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

WIE HIJ WAS. 

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

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

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



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

De directie van de Nederlandse Linoleumfabriek 
gaf de volgende getuigenis: 

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

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

(Wordt vervolgd). 

DE G1CHEL 

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

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

❖ '40-'45 houöt wapenschouw 

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

Ongeveer Vijftienhonderd 
medewerkers, saamge- 

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

Een incident. 

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

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

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

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

Ja kraag " drongen enkele 
heethoofden luidruchtig aan. 

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

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

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

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

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

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

ACiet m&zm, maat gefaum. 

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

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



de MOORD TE 

Daar, waar Groningen, Friesland en Drenthe aan elkaar grenzen, liggen enkele kleine plaatsjes, 
te weten: Zevenhuizen (Gr.), Haulerwijk (Fr.), AHardsoog (Fr.) en Een (Dr.). 

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

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

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

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

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

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

.JELLE". 
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Het Regeringsjubileum van H.M. de Koningin 
In September a.s. viert H.M. de Koningin 
Haar vijftfgjarig regeringsjubileum. 

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

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

DAT 

WIST U NOG 'NIET 

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

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

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

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

H. v. R. 
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JACOBUS BAREND DE GOEDE 
„Piet" 

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

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

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

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

\ ;• K. 

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

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

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

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

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

Toen was het appèl ten einde. 
J. V. 

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

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

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

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

J. K. 



FAMILIEBERICHTEN 
Ondertrouwd: 

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

en 
W. C. LEENE 

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

11 Mei 1948. 
Ondertrouwd: 

SJOERD KUPERUS 
en 

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

EVERT KOK 
^ en 

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

28 April 1948. 
Kerkelijke bevestiging des middags 2 

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

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

Toekomstig adres: Acacialaan 7, 
Heerde. 

De huwelijksinzegening van 
W. v. d. LINDEN 

en 
P. VOGELAAR 

zal plaats hebben op 12 Mei n.m. 3 
uur in de Geref. Kerk te Heinenoord 
door de Wclecrw. Heer Ds. F. J. B. 
Schiebaan, Geref. pred. te De Krim. 
Blaakschedijk A 147. 

Met dankbaarheid aan den Heere, ho- 
pen wij D.V. Zaterdag 22 Mei a.s. te 
herdenken, dat onze geliefde ouders, 
behuwd- en grootouders 

S. KLEEFSMAN 
O. KLEEFSMAN-Drent 

voor 30 jaar door de band des huwe- 
lijks zijn verbonden. 
Sappemeer, Zuiderstraat 53. 

Mei 1948. Hun dankbare kinderen: 
Albcrtha Elsiena 

Winschoten (E. Cnossen-Klcefsman 
(P. Cnossen 
Jan Kornelis 
Wilhelmina 
Kornelia 
Jantje 
en kleinkinderen. 

Receptie van 4—5.30 uur. 

ALGEMENE KENNISGEVING. 
De Here nam op Hemelvaarts- 

dag zeer plotseling in Zijn Heer- 
lijkheid op, onze lieve man en 
vader 

W. G. KOOISTRA 
(v. d. Kouwe) 

Het getuigen bij zijn heengaan: 
.Jezus Uw verzoenend sterven is 
het rustpunt van mijn hart," is 
tot rijke troost in onze diepe smart. 

J. Kooistra-Hamming 
. Gerben 

Alie 
Henkie 
Jan 

Oudega (Sm). 6 Mei 1948. 

METAALBEWERKERS! 

KOMT NAAR DE 

LICHTSTAD EINDHOVEN, 

waar de DAF. wegtransportmiddelen-industrie 
zich reeds ontwikkeld heeft tot een groot 
modem bedrijf. 

DAF. biedt voor 

DRAAIERS, BANKWERKERS, 

LASSERS en GEREEDSCHAPMAKERS 

een interessante werkkring, goede lonen en 
prima sociale verzorging. 

VAN DOORNE's AANBANGWAGENFABRIEK 
BURGHSTRAAT 50 - TtLEFOON 5544 - EINDHOVEN 

V J 

Cw p o «t Handelskantoor ie Amsterdam 
zoekt FLINKE KANTOORBEDIENDE 
een Goed bekend met binnenlandse- en buitenlandse 

expeditie, inklaringen en goederen-administratie. 
Leeftijd tot 30 jaar. 

JONGER MNL. en VRL. KANTOORPERSONEEL 
Leeftijd tot 22 jaar. 

Brieven met uitvoerige sollicitaties onder no. 816, Adv. Bur, 
J. Poen Kzn., Marnixkade 15, Amsterdam 

Wil KUNNEN PLÜTSEN 

BANKWERKERS 

DRAAIERS 

BOORDERS 

CRASSEURS 

GUNSTIGE ARBEIDSVOORWAARDEN 

NI BtEVO, Spijkerkadel, imsterilam (N.) 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ★ 

Heineken's Bierbrouwerij Mij. N.V. 

vraagt voor directe indiensttreding 

0NO£^€H001il>l] 

ARBEIDERS 

leeftijd 16 — 30 jaar. Aanmelden bij 
den portier, Ie v. d. Helststraat 30, 
A'dam, dagelijks tussen 10 en 12 u. v.m. 

KAMPEERDEKENS NODIG? 

lioblctex 

Ga praten mei 

DE ZAAK VOOR IEDEREEN 

KRUISSTRAAT 13 - ASSEN - TELEFOON 2583 - GEVESTIGD i 1897J 

Pension aangeboden 
in Drenthe; in onmiddellijke 
omgeving van bos en duinen. 
Goede kost en verzorging. 
Brieven onder nr. 798 a/h bu- 
reau v/d blad. 

DOET UW INKOPEN 

BIJ ONZE 

ADVERTEERDERS 

Wilt U dit jaar prettig 
Kamperen ¥ 

Bezoek dan een mooi plaatsje 
in de Z.O.hoek van Friesland. 
Inlichtingen onder no. 794 a/h 
bureau v/d- blad. 

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN &ZN. 

.SiNGF.l. 281 
AMSTERDAM-C. 
TELEFOON 32239 

x- 

P IR 10 DIEN EN EN 

HANDELSDRUKWERK 

LAATSTE AANBIEDING!! 

Wij 
hebben 
nog in 
voorraad : 

Enige ingebonden iaargangen van ons biad. 

Med. blad. 1945 
De Zwerver 1 946 
De Zwerver 1947 

f 16. — per stuk 
f 19.50 id. 
f 20.- id. 

Bestellingen: Aan ons Bureau, Pr. Hendrikkade 152, Adam C. 
Verzending: FRANCO HUIS 

DE ZWERVER IN DE TROPEN! 

Ik wil meehelpen om dit ideaal te ver- 
wezenlijken en verzoek U daarom een: 

* ZeepOSt/LuchtpOSt-abonnement voor 

* Abonnémentsgeld wordt per giro/postwissel of bij aan- 
bieding van een postkwltantie betaald. 

* De kwitantie moet worden aangeboden aani 

(Zeepost f 1.50 • luchtpost 'f '4.50 per kwartaal.) 
*) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

1 „MAVO" 

i * 

Koffiezetmachines 

voor 

gas en electr. gebruik 
41/2—7—9—12—20 en 30 liter inhoud 

De „MAVO" Koffiezetmachines worden 

tot volle tevredenheid gebruikt in 

ziekenhuizen — hotels — restaurants 

café's — lunchrooms — verenigings- 

gebouwen — pensions enz. enz. 

VRAAGT INLICHTINGEN 
EN PRIJSOPGAVE AAN: 

Jan Poulein 

i SPECIAALZAAK IN 
1 HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

if 
1 ■* 

5 Utrechtschestraat 44 — Telefoon 6724 — AMERSFOORT = 

ÜniniiiiiiiiiimiiiiiiiimimimiiniiiiiiinmiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiMiiiuininnniiiiiitii; 

? m 
B 
8 

Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. no. 4383, verschijnt deze uitgave weke- 
lijks en is de omvang van dit nummer 8 pagina's, pagina formaat 29 z 40. 
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Losse nummers 2b cent 

F rits de Zwerver schrijft van 
Indië uit regelmatig brieven 

voor ons blad. I.v.m. dè ernst 
van de inhoud, heeft de redac- 
tie gemeend de onderstaande — 
brief deze week als hoofdartikel te 
moeten opnemen. 

* * 
* 

BESTE VRIENDEN, 
Er moet me iets van het hart, iets wat 
me neerdrukt en wat me droevig stemt. 
Toen ik me enkele maanden geleden ge- 
reed maakte voor mijn vertrek naar 
Indië. deed ik dat in het blijmoedige 
besef binnenkort de kennismaking te 
mogen hernieuwen met een stelletje idea- 
listische jongekerels, zoals ik ze heb le- 
ren kennen in de moeilijke jaren der 
bezetting. Doch hoe ben ik teleur ge- 
steld. Honderden en honderden heb ik 
hier nu ontmoet en gesproken, doch, 
helaas, ik herken ze niet meer. De rijke 
vreugde, die elkeen deelachtig wordt, 
die strijdt voor een ideaal, zij ontbreekt 
hier zo goed als geheel. 
Het bataljon, waarbij ik ben ingedeeld, 
bestaat voor een groot deel uit Duits- 
landgangers. jongens, die op jeugdige 
leeftijd plompverloren in de morele chaos 
van het oorlogvoerende Duitsland zijn 
gesmeten en er bijkans in zijn verdron- 
ken. 
IK HEB EIGENLIJK NOG NIE- 
MAND AANGETROFFEN, WAAR- 
VAN IK KAN ZEGGEN: ZIE HIER, 
EEN BLIJMOEDIGE CHRISTEN. 
Er gaat nog wel een groepje naar de 
kerk, maar uit sleur, zonder blijheid. 
Tintelende levensvreugde is er hoege- 
naamd niet. §n de lach, die er opklinkt, 
is maar al te vaak de lach, die slechts 
bloeit op de stinkende bodem van de 
gore mop. Het is hard om het te zeggen 
en ik zeg het met veel schroom, maar 
zwijgen mag ik niet bij het zien van de 
geestelijke ontreddering hier. 
IK WEET. DAT DEZE ONTRED- 
DERING IN HET MOEDERLAND 
DIKWIJLS BEWUST MET DE 
MANTEL DER GERUSTSTELLING 
WORDT OMHANGEN. MAAR 
DEZE GERUSTSTELLING IS VALS. 
Als ik jullie zeg, dat er velen aan vene- 
rische ziekte lijden hoeft hier, meen 
ik, weinig aan toe te worden gevoegd. 
En hoeveel leuke jongens leven onzede- 
lijk zonder besmet te worden? 
O. hei doet me pijn, deze harde waar- 
heden te moeten onthullen. Maar Neder- 
land moet het weten, opdat niemand 
zich aan zijn verantwoordelijkheid ont- 
trekke. 
Wij hadden gisteren een vergadering 
met de divisie-arts, enkele dokforen, een 
pater en ik om ons te beraden over de 
gruwel der venerische ziekten. 
We spraken uitvoerig over de vraag: 
Waf kan er gebeuren, waar ligt de weg 
om de jongens uit deze misère weg te 
leiden? We hebben lang gesproken en 
allerlei factoren onder de ogen gezien. 
Uiteindelijk was de conclusie: tracht hen 
de ogen te openen voor een betere we- 
reld. Als een van de belangrijkste mid- 
delen hiertoe werd gewezen op het ver- 
strekken van goede lectuur. Waar het 
directe persoonlijke contact betrekkelijk 
gering is. moet de zo noodzakelijke aan- 
vulling worden verkregen uit een goed 
boek, een goed blad. 

EEN NATIONALE TAAK 

c 
DOOR „F RITS DE ZWERVER" 

Ik weet. hoe er op dit gebied wordt 
gewerkt door Jeugdverenigingen enz. en 
het is prachtig, maar wij hier merken zo 
bitter wei !g van de resultaten. „Domi- 
nee." zei onlangs een van de jongens 
spottend, toen ik vroeg naar de aan- 
wezige lectuur, „ik heb hier het laatste 
nummer van dit weekblad voor U. Gloed- 
nieuw." HET BLAD WAS GEDA- 
TEERD NOVEMBER 1946. Een boek 
als „Den Vijand Wedersfaan" vliegt van 

de ene hand in de andere en het is dat 
soort lectuur, waar hier zo'n nijpend ge- 
brek aan bestaat. 
Ik heb laatst een NIWIN-gezelschap 
aangehoord. Leuk, aardig voor wie niet 
te crifisch is. maar een versleten lapje 
voor hevig bloedende wonden. Kapitalen 
worden er aan besteed, die duizend keer 
beter aan kunnen worden gewend. Het 
leven hier vervlakt en trekt naar be- 
neden en verschillende conferenciers hel- 

EEN ïtamnMpc WAARSCHUWING 

„Doch op dit ogenblik roep ik U met de meeste ernst toe: 
In deze tijd van geweld en gevaar: Sluit U aaneen, eendracht 
en nog eens eendracht!" 

o luidde het ernstig waarschuwend woord van H.M. de Koningin in de 
^-'radiorede, waarbij zij het voornemen om ten gunste van Prinses Juliana 
af te treden, bekend maakte. 
Nog dit jaar, als de vreugde om het uitzonderlijke feit van een vijftigjarig 
regeringsjubileum groot zal zijn, als een volk haar nieuwe Koningin zal be- 
groeten. verlaat een Vrouw de post, die Zij zo lange tijd onder zulke zware 
omstandigheden heeft vervuld: verlaat Zij die post, omdat volgens Haar eigen 
woorden, een jonge kracht op Haar plaats moet medewerken, om het zeld- 
zame samenstel van problemen, die ons en de gehele wereld in hun greep houden, 
tot een goéde oplossing te brengen. 
Als wij denken aan de vijftig jaren van Haar regering, als wij alleen de 
reacties in het buitenland op deze Koninklijke beslissing vernemen dan moe- 
ten wij wel luisteren naar de waarschuwing die zij in de hierboven geciteerde 
regelen neerlegde. Een lange moeilijke weg afgelegd als Vorstin, geeft deze 
woorden een waarde, die niet verloren mag gaan. Een Koningin aan het einde 
van een van grote wijsheid getuigende regeringsperiode, roept nog eenmaal met de 
meeste ernst Haar volk een waarschuwing toe. Zou Zij niet een van de wei- 
nigen zijn, die de gevaren, welke ons land en ons volk bedreigen, het scherpst 
zien? En zal naast Haar beleid, niet Haar hart —■ Zij is toch onze Lands- 
moeder ■ - Haar diep doen gevoelen op welk een keerpunt der tijden de lage 
landen bij de zee staan? 
Zo, met dit Koninklijk woord voor ogen, achtend Haar die het sprak en ons 
ten volle bewust van de grote waarde daarvan, zullen wij ons de inhoud eigen 
moeten maken, zullen wij diep van de noodzakelijkheid van Haar oproep door- 
drongen moeten worden, ja meer dan dat, zullen wij daadwerkelijk moeten 
tonen, dat wij onze plicht begrepen hebben. 
In onze gedachten ligt de herinnering aan de vrienden, die voor de vuur- 
pelotons der Duitsers of in de concentratiekampen de vrijheid met hun leven 
kochten; wij horen nu het Koninklijk vermaan, dat ons herinnert aan onze 
taak, die nog niet voorbij is, ook nooit voorbij zal zijn: „Sluit U aaneen, een- 
dracht en nog eens eendracht". 
Vijftig jaren lang heeft een Vorstin met schier bovenmenselijke inspanningen 
ons Volk geregeerd op een wijze, die het respect van de gehele wereld afdwingt. 
Zullen wij laten roven, wat onder dat beleid werd opgebouwd? 
Zullen wij de vrijheid, die onder Oranje tot zulk een waardevol goed is ge- 
worden, ons laten ontnemen, omdat wij sliepen? 
Neen, want zolang er nog mannen en vrouwen zijn, die in hun hart het bran- 
dend verlangen naar de vrijheid dragen, de vrijheid van Godsdienst, onderwijs, 
pers, zolang zal dit woord, dit: sluit li aaneen", niet vergeefs gesproken zijn. 
Een Vorstin gaat heen en wij zullen onze nieuwe Koningin met vreugde be- 
groeten, vertrouwend dat ook Zij de traditie van een eeuwenoud geslacht zal 
voortzetten in het leiding geven aan ons volk. Vertrouwend, dat onder Haar 
regering, alles wat Haar Koninklijke Moeder opbouwde, tot nog schoner en 
voller bloei zal komen. 
Onder Haar nieuw aan te vangen beleid zullen wij staan, zoals op die 
Woensdagavond in Mei de stem door de radio sprak: schouder aan schouder, 
sterk aaneengesloten, verzekerd van de macht, die de eendracht geeft. 
Een Vorstin gaat heen. Haar woord blijft ons denken en handelen bepalen. 

pen daar — onbewust aan mee. 
IK VRAAG ME SOMS AP OP 
DEZE NEERGANG BESLIST 
ONAFWENDBAAR IS. God is 

  toch bij machte onder alle omstan- 
digheden de vreugde van Zijn nabij- 
heid te geven? 
Hoe heeft hij onze mannen en vrou- 
wen in de bitterste ogenblikken van de 
concentratiekampen niet geholpen en bij- 
gestaan? Zo, dat zij later getuigden: die 
tijd betekende hei hoogtepunt in mijn 
geestelijk leven. Maar hier is het veelal 
andersom. 
Ik zou 'n ieder, die naar Indië gaaf dit 
op het hart willen binden: Ga in de volle 
wapenrusting. Lees en herlees Efeze 26 
en maak, wat daar gezegd wordt je 
eigendom. 
Och en hoe gaat het dikwijls. 
Een jongen gaat naar Indië. Hij krijgt 
allerlei raadgevingen mee. Hij moet hier- 
voor oppassen en daarvoor uitkijken. Hij 
moet zich niet met de vrouwen afgeven, 
niet vloeken, naar de kerk gaan en zijn 
bijbel lezen. 
Het is goed, dat te zeggen. Maar er ont- 
breekt iets aan. Het is zo negatief, zo 
door en door afgezaagd. Een Christelijke 
levenshouding praat men niet aan over de 
reling van het vertrekkende schip. Zo'n 
Christelijke houding eist maanden en 
maanden van voorbereiding, onopvallend 
desnoods, maar doelbewust en totaal. 
GEEF ZE EEN IDEAAL MEE. 
MAAK ZE IMPERIALISTEN VOOR 
GODS KONINKRIJK. STRIJDERS 
VOOR KONING JEZUS. Er is geen 
kracht in afweer, maar in de aanval. 
Ik mis het Goddelijke kruit in onze In- 
diëgangers en de brandende lont. die 
paters en dominees leggen, dooft uit in 
de drek van versmolten idealen. 
Dominee's, pastoors en allen die het 
geestelijke welzijn van Neerlands jeugd 
ter harte gaat, geeft hun dat kruit mee 
en wij doen — met Gods hulp — de 
rest. 
Er komen hier veel jongens aan, waar 
pit in zit. Maar als ik me afvraag: Is 
de geestelijke voeding zo geweest, dat 
men verwachten kan, dat zij aan 
alle gevaren, die hier dreigen, het 
hoofd kunnen bieden, dan zeg ik: 
NEEN. De mensen, die deze jongens 
voor Indië klaar hebben gemaakt, wa- 
ren misschien niet op de hoogte. Maar 
nu, na twee jaren, moet deze lacune 
toch zijn aangevuld. 
Ik doe een dringend beroep op onze 
geestelijken, op onze jeugdleiders, op 
de gehele Nederlandse pers om deze 
nationale taak, waarover wij schier da- 
gelijks struikelen, niet voorbij te gaan, 
maar aan te vatten naar de kracht van 
elks vermogen. 
Mei 1948. 

Met vriendelijke groet, 
FRITS DE ZWERVER. 

Noot van de redactie: 
Hei adres van Prits de Zwerver luidt; 
Majoor Ds. F. Slomp, No. 980305001, 
Legerpredikant 2-10-R.I. Veldpost Soe- 
rabaja. 

„DE ZWERVER" 
Prins Hendrikkad. 152- A'dam C. 
Telef. Red. 44566 * Adm. 41063 

  



VERSCHEURDE CHRISTENHEID 

OF EENDRACHTIG SAMENGAAN! 

Al wat Christelijk denkt en voelt, moet thans naast elkaar staan 

Onze vorige bijdrage eindigde met de toe- 
zegging, dat in het slotartikel nog een 

ogenblik zou worden stilgestaan bij de voor- 
treffelijke samenwerking in het gemeenschap- 

pelijk verzet van de leiders der Duit- 
se en Oostenrijkse kerken tegen de 
maatregelen van de zijde van de Rus- 
sische bezetter, of — in de Oost- 

Slot 

Europese landen — van de zijde der satellie- 
ten van Moskou. 
Dat deze samenwerking recht heeft op het 
adjectief: voortreffelijk, moge uit het volgen- 
de blijken: 

DE INTERNERING VAN 

POLITIEKE DELmQUENTEN 
T^Ve antwoorden van de Minister van Justitie 

op vragen van een Kamerlid naar de be- 
volkingsaantallen van de nog in gebruik zijnde 
kampen voor politieke delinquenten, en naar de 
visie van de Minister op de wenselijkheid de 
bevolking der interneringskampen te concentreren 
in enkele grote kampen, bevatten een aantal ge- 
gevens, die wij onze lezers niet willen onthouden. 
De Minister deelt mede, dat de bevolkingsaantallen 
van de nog in gebruik zijnde kampen voor poli- 
tieke delinquenten per 1 April 1948 bedroegen; 

Crack-Statc. Hcerenveen 
Westerbork 
Beenderribben, Steenwijkerwold 
De Eese. Stcenwijkcrwold 
Westvaart. Noord-Oostpolder 
Avegoor, Ellecom 
Marienbosch, Nijmegen 
Sanatorium Lommerrijk, Laren 
Crailoo, Laren 
Wceshuiskazeme, Naarden 
Cellenbarakken, Scheveningen 
Korte Geer, Delft 
Hoefslag, Rotterdam 
St. Joseph, Sluis 
Domburg 
Hoogerheide, Woensdrecht 
Altena, Slceuwijk (adm.) 
Centraalkamp Vught 
Sluis XVI. Weert 
Nulland, Kerkrade 
Lindenheuvel, Gelecn 
Hendrik, Brunssum 
St. Ignatiuscollege, Valkenburg 

Totaal 

56 
138Ö 
375 
225 
375 
512 
103 

1284 
178 
832 
526 
216 
184 
152 
310 
251 

1590 
102 
167 
492 
417 
959 

10.684 
T^Xe vraag of de opheffing van een aantal 
' kleinere kampen uit een oogpunt van bezui- 

niging niet gewenst is, beantwoordt de Minister 
als volgt; 
Uit een oogpunt van efficiency is juist het onder- 
brengen van gedetineerden in een aantal kleinere 
kampen de betere oplossing. Deze kleinere kam- 
pen immers zijn gelegen in gebieden, waar, mede 
op aanwijzing der interdepartementale Commissie 
voor tewerkstelling van politieke delinquenten en 
gevangenen, de meest urgente en meest belang- 
rijke werkobjecten gelegen zijn. De tewerkstelling 
der gedetineerden in deze werkobjecten levert ook 
voor het Rijk niet onbelangrijke baten op, welke 
de aan het aanhouden dezer kampen verbonden 
kosten aanzienlijk verminderen. 
De zogenaamde grote kampen als Vught en 
Westerbork behoren juist tot de dure kampen: 
a. omdat deze kampen wegens hun uitgestrektheid 

naar verhouding meer bewakingspersoneel 
vergen: 

b. omdat deze kampen ten gevolge van het reeds 
uit de bezettingstijd daterende intensieve ge- 
bruik en de aard hunner constructie belangrijk 
grote kosten voor onderhoud en herstel vor- 
deren: 

c. omdat de werkgelegenheid in deze kampen 
veel moeilijker te realiseren is dan bij die 
kampen, welke in de nabijheid van urgente en 
belangrijke werkobjecten gelegen zijn. 

Het is derhalve juist de bedoeling om deze kam- 
pen zo spoedig mogelijk te liquideren of, indien 
de eisen der berechtende instanties of medische 
overwegingen zich daartegen verzetten, deze kam- 
pen zoveel mogelijk in te krimpen. 
Het laatste is reeds met het kamp Vught geschied. 
Ook uit penitentiair oogpunt verdienen kleine 
kampen de voorkeur, daar verkeerde invloeden 
van gevangenen onderling in grote kampen nog 
moeilijker zijn tegen te gaan. 
Tenslotte wijst de Minister erop, dat naar ver- 
mogen rekening zal worden gehouden met de 
belangen van het bij opheffing van kampen vrij- 
komende personeel. Hij voegt hier echter aan toe, 
dat steeds slechts een zeer gering aantal voor 
overplaatsing in aanmerking komt. De overigen, 
aan wie het tijdelijk karakter van hun functie 

— van den beginne af bekend is geweest, plegen op 
wachtgeld te worden gesteld. 

De protestantse Kerken van Berlijn sloten zich 
geheel aan bij het moedig protest van de' ka- 

tholieke bisschop dezer stad, Conrad Graf von 
Freysing, tegen de aantasting van het godsdien- 
stig onderwijs. 
Evenals eertijds het geval was in Nederland — 
men herinnere zich het zgn. I.K.O. (Inter-Kerke- 
lijk-Overleg), werken ook thans in Duitsland de 
protestantse en katholieke kerken samen. 
(Dr. Stahlin treedt op voor de Evangelische ker- 
ken, terwijl Mgr. Jager van Paderborn de Rooms- 
Katholieke kerken vertegenwoordigt). 
In Joego-Slavië, waar Tito- een waarlijk anti- 
religieus schrikbewind uitoefent, betrekken de 
nog aanwezige katholieke geestelijken ook de 
verstrooide protestanten in hun geestelijke en 
sociale zorgen, nu de Evangelische Kerk wegens 
haar volks-Duits karakter nagenoeg is uitge- 
roeid. 
De aartsbisschop van Budapest, kardinaal 
Lindszenty, een der eerste verzetsstrijders tegen 
de nazi-overheersing van zijn land, is thans weer 
de leider van het verzet van katholiek en protes- 
tant tegen de communistische overheersing. Dit 
gemeenschappelijk front, waarin zich alle chris- 
tenen, ongeacht van welk Kerkgenootschap, 
hebben aangesloten, is zijn schepping. Binnen het 
raam dezer samenwerking verzorgt de katholieke 
Charitas ook de protestanten in katholieke omge- 
vingen, terwijl de protestanten omgekeerd voor 
de in nood verkerende katholieken zorgen in die 
gemeenten, die overwegend protestant zijn. 
Voorts hebben de Lutherse bisschoppen mèt het 
katholieke Episcopaat hetzelfde protest doen 
horen en dezelfde maatregelen afgekondigd tegen 
de nieuwe censuurvoorschriften der regering en 
de Invoering van officiële schoolboeken, waarvan 
het gebruik voor katholieken en protestanten is 
verboden. 
In Griekenland brengt de z.g. Aktines-beweging 
op uitgebreide schaal christelijke vertegenwoor- 
digers van wetenschap en kunst bijeen, zonder 
onderscheid van geloof, om op dit terrein de ma- 
terialistische en rationalistische geest te bestrij- 
den. Er gaat van deze christelijk-wetenschappe- 
lijke actie grote invloed op het openbare leven 
uit en het heeft diepe indruk gemaakt, dat meer 
dan 180 toonaangevende persoonlijkheden uit de 
Griekse wetenschap en kunst in een openbare 
verklaring uitdrukking gegeven hebben aan hun 
overtuiging, dat „de toekomst der mensheid 
slechts gered kan worden op de grondslagen der 
christelijke wereldbeschouwing. 

Spreken al deze berichten van strijd en van 
eenheid onder christenen van alle gezindten 

onder het oog van de vijand, andere meldingen 
gewagen van de noodzaak, om een geweldige 
schare van mensen, die onverschillig of reeds vol- 
maakt onwetend tegenover de grondbeginselen 
van het Christendom staan, uit de klauwen van 
het communisme te redden door ze, als volkomen 
heidenen, opnieuw bij te brengen, wie Christus is 
en wat Zijn leer behelst. In Frankrijk staan gees- 
telijken als fabrieksarbeider achter de machines 
om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien 
en tevens om tenminste in en door de fabriek nog 
enig contact met de massa te kunnen krijgen, 
welke reeds generaties lang van de Kerk ver- 
vreemd is. Wanneer zo'n arbeider-priester als 
een van zijn ervaringen rapporteert, dat de on- 
wetendheid omtrent Christus reeds zover gevor- 
derd is, dat men Hem voor „een aanhanger van 
de school van Marx" houdt, dan behoeft men niet 
te vragen, waarom het communisme in Frankrijk 
zulk een aanhang kon bereiken. Maar tevens 
dringt het ons, onze verantwoordelijkheid voor 
onze evennaaste te erkennen, omdat wij ons 
christenen noemen. 

En dit brengt mij. tot wat ik als besluit zou willen 
opmerken: Niet alleen, omdat het een christelijke 
plicht is, maar omdat het een noodzaak is 
— willen wij onze christelijke beschaving niet ten 
onder zien gaan — moet al wat christelijk denkt en 
voelt thans naast elkaar staan. 
In het defensief en in het offensief. 
Op alle terreinen en in alle omstandigheden. 
Wat in de zwaarste ogenblikken van onze illegali' 
teit een enorme zedelijke kracht betekende, mag en 
kan niet worden verwaarloosd, nu de strijd om het 
zijn of niet zijn van het Christendom in zijn beslis- 
sende [aze treedt. 
Velen van onze oud-illegale werkers vragen om een 
taak. 
Ziehier, één der voornaamste taken! 

C. H. 

WERfjDI 

DODENHERDENKING. 
De burgemeester van Holten heeft zich ern- 
stig beklaagd over het gedrag van velen die 
op Hemelvaartsdag het Canadese kerkhof te 
Holten bezochten. „Het schouwspel, dat het 
Canadese kerkhof die dag bood", aldus de bur- 
gemeester, „geleek meer op een kermis dan 
op een bedevaartsgang. De serene rust, die 
anders op de dodenakker heerst, werd de ge- 
hele dag verstoord door grote scharen, die 
hun sensatielust en nieuwsgierigheid kwamen 
bevredigen. Het gedrag van het publiek was 
onwaardig en oneerbiedig." 
De burgemeester verklaarde, dat het gemeen- 
tebestuur zich genoodzaakt .zal zien maat- 
regelen te treffen, indien deze taferelen zich 
zouden herhalen. 
— Commentaar overbodig. 

ZURE DRUIVEN. 
„De Waarheid" beklaagt er 'zich over, dat 
haar verslaggever is uitgesloten geworden 
van een rondreis, die de verslaggevers van 
andere Nederlandse dagbladen „door het on- 
vrjje deel van Indonesië" hebben kunnen ma- 
ken. Het tekent daarbij aan, dat slechts de 
verslaggevers van die bladen, die achter de 
regeringspolitiek staan, aan de rondreis heb- 
ben mogen deelnemen. Het citeert dan het 
„anti-revolutionnaire Rijkseenheidblad Trouw": 
— Wij wisten heus niet, dat de Anti-Revo- 
lutionnairen, „Rijkseenheid", en „Trouw" ach- 
ter de regeringspolitiek stonden! 

VERHELDERING VAN DE SITUATIE. 
„De Waarheid" breekt een lans voor Maas- 
trichtse scholieren, die op de bevrijdingsdag 
geen vrijaf hadden gekregen, daarop gewei- 
gerd hadden de school binnen te gaan, en wier 
opgewonden betoging door de politie „kracht- 
dadig" was uiteen geslagen. Het blad besluit 
zijn publicatie met uitdrukkelijk vast te stel- 
len, „dat noch de E.V.C., noch de communis- 
ten achter deze ongeregeldheden hebben ge- 
staan, dit laatste ter verheldering van de 
situatie." 
— Dat verheldert inderdaad de situatie! 

  ONZE WERKSTER " " 

Wij zijn niet altijd even netjes op het bureau 
van „De Zwerver". Toen we b.v. gisteren 
erg druk waren om het volgende nummer bij- 
tijds de deur uit te krijgen, hebben we nogal 
met papier gesmeten. Allemaal in de richting 
van de papiermand, maar niet alle schoten 
waren raak. Toen we vanmorgen onze dage- 
lijkse arbeid wilden aanvangen, lag op ons 
bureau een hartekreet van de werkster; „ge- 
liefde geen papier op de grond werpen". 
We weten niet goed wat we doen moeten  
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★ NEEN! ★ 

W; 
' agenaar, de voorzitter der C.P.N. heeft in „De 
Waarheid" een beroep op de v.m. verzetters en 

op de nagelaten betrekkingen gedaan om de Griekse 
gijzelaars (geestverwanten van hem en van de op- 
standelingen) te redden. 
Wij verwachten in het algemeen geen effect van een 
discussie met communistenleiders. In de eerste plaats, 
omdat zij in principe zelf niet geloven in zo'n discus- 
sie, daar ieder, die tot het kapitalisme behoort (d.w.z., 
wie geen communist is), volgens hen onwaarheid 
spreekt. In de tweede plaats, omdat wij niet geloven, 
dat het de communisten om de waarheid gaat, daar 
zij alleen het effect van hun beweringen voor de strijd 
om de macht tot criterium van de waarheid kiezen, 
daar bij hen het doel de middelen heiligt. 
Beide feiten snijden in weren de communicatiekanalen 
tussen hen en ons door. 
Toch willen wij ditmaal een uitzondering maken, 
omdat het appèl gericht is tot de kring van het ver- 
zet en omdat we de niet te motiveren verwachting 
hebben, dat Wagenaar een man is, die nog te alar- 
meren is door de waarheid zelve. 
Hij schrijft dan: 

In het aangezicht van de vele honderden moor" 
den op Griekse gijzelaars, met het oog op de 
onmenselijke voornemens van de Griekse fascis- 
ten, nog drieduizend verzetsstrijders en gijze- 
laars. uit wraak op de aanslag op de Griekse 
Rauter, de minister van Justitie Ladas, te fusil- 
leren, doe ik als verzetsman een hartstochtelijk 
beroep op allen, die aan de strijd tegen de bezet- 
ter hebben deelgenomen de dreigende hand der 
fascistische moordenaars terug te slaan. 
Ik richt mij tot alle weduwen en nagelaten be- 
trekkingen van hen die in de jaren 1940 tot 
1945 als gijzelaars zijn neergeschoten. In naam 
van de doden van de Weteringschans, in naam 
van de gefusilleerden bij de Woeste Hoeve, in 
naam van de neergeschotenen in de duinen en 
op alle plaatsen in Nederland, vraag ik het ge- 
hele Nederlandse volk zijn stem te verheffen 
tegen dezelfde misdaden in Griekenland en de 
beraamde moorden te verhinderen. 

^Vij voor ons hebben een kort en duidelijk antwoord: 
Neen! 
Neen, omdat wij nimmer tezamen met een communist 
voor een zaak van deze aard een pleidooi willen 
voeren. 
Neen, omdat de probleemstelling vals is. 
Neen, omdat de geestverwanten van de probleem- 
steller, de ware schuldigen zijn in dit Griekse drama. 
Neen, omdat wij niet gewend zijn een jongetje, dat 
met lucifers speelt, te lijf te gaan, omdat een brand- 
stichter er ons op attent maakt. 
Wij willen ons tot de brandstichter zelf bepalen en 
we willen hem allereerst een paar dingen zeggen en 
dan een paar dingen vragen. 

* * * 
Tij hebben reeds lang begrepen uit de theorie en 

de practijk van het communisme, dat mantel- 
organisaties met een z.g. neutrale inslag, dat con- 
gressen over het verzet, waarin iedereen (alweer 
z.g.) broederlijk vereend is en dat z.g. gemeenschap- 
pelijke appèls, zoals het onderhavige, alleen de be- 
langstelling van het communisme hebben, omdat ze 
dienstig zijn aan de belangen van de partij en alleen 
om die reden als propaganda-spek in de communis- 
tische muizenval gehangen worden. 
Wij hebben reeds lang begrepen uit de theorie en de 
practijk van het communisme, dat het de communisten 
niet zoveel interesseert of er kronkels in hun rede- 
neringen zitten. Het kan hoogstens onze verbazing 
wekken, dat zij met zoveel raffinement de indruk 
weten te wekken, dat Rauter te vergelijken is met 
wettige regeringspersonen in Griekenland en dat onze 
verzetters te vergelijken zijn met de rebellen, die zich 
wederrechtelijk met wapengeweld en terreur verzet- 
ten tegen de overheid, die daar op wettige wijze 
regeert. Dat kan ons verbazen, omdat 't zo verschrik- 
kelijk onwaar is. 
Wij hebben tenslotte reeds lang begrepen, dat geen 
communisten-leider er zich om bekommert, dat hij 
splinters bij anderen zoekt en zijn eigen balken 
negeert. * * * 

Wij willen de heer W. niet in het onzekere laten. 
Als het waar is, dat talloze Griekse commu- 

nisten dood geschoten worden (wat men alleen in 
,,De Waarheid" leest), dan gaan wij aan de ernst 
daarvan niet voorbij. Net zo min afs we eraan voorbij 
gaan, dat republikeinse gevangenen in de trein bij 
Cheribon gestikt zijn, dat vermoedelijk op Celebes al 
te ruw is opgetreden tegen terroristen. Die gebeur- 
tenissen willen wij niet verbloemen. Juist zij, die dan 
de zijde van het recht en de waarheid staan, hebben 
nauwgezet te handelen met gevangen genomen vijan- 
den. En als zij dit niet doen en onrechtmatige daden 
verrichten, dan moeten ze voorbeeldig gestraft wor- 
den. Dat is men aan de eer van de rechtstaat ver- 
plicht. 
Wij gaan nog verder. Indien in Franco-Spanje 
machtstaatmethodes worden gebruikt en politieke 
tegenstanders worden vervolgd, da^ zijn wij ook daar 
niet van af. 

W' 

Maar wij willen in onze protesten nimmer schou- 
der aan schouder staan met een grossier in geweld 
en onrecht. Wij zullen tegenover hen gaan staan en 
hen in staat van beschuldiging stellen aan het leed, 
dat thans in de wereld geschiedt. Er is geen relatie 
tussen ons geweten en een communistisch geweten. 
Als Griekse gijzelaars onze aandacht vragen om het 
leed, dat zij ondergaan, dan wensen wij daarop niet 
gewezen te worden door een communist; we wensen 
op dit punt met de communisten geen enkele ge- 
meenschap: dan zeggen wij, als het om het aanwijzen 
van een schuldige gaat, tegen iedere communist: Gij 
zijf die man. 

* * * 
En nu doen wij een appèl op het geweten van Wa- 
genaar. Niet op zijn communistisch geweten: wij wil- 
len naar de kier daarin zoeken en een appèl doen op 
het geweten, dat erachter zit. En wij stellen vragen. 
Wij doen dit beroep in naam van hen, die gevallen 
zijn bij de Weteringschans en elders, die begraven 
liggen op de erebegraafplaats en elders; in naam van 
allen, wier offer gij in uw appèl misbruikt hebt. 
Gij wijst op het leed van Griekse gijzelaars. Hebt ge 
ook vernomen, dat de regeringstroepen vele kin- 
deren van beneden 3 jaar gevonden hebben, die ver- 
moord achtergelaten zijn door de troepen van Mar- 
kos? 
Verontrust U dat ook? 
Hebt gij een beroep gedaan op het Nederlandse ver- 
zet, toen Michailowic, een leider van het verzet, ver- 
moord werd? 
Hebt gij er aandacht aan geschonken, dat Petkow, 
een verzetsleider, die door Uw vrienden in Rusland 
gedurende de oorlog geprezen werd, vermoord is, 
omdat hij geen communist was en de vrijheid lief had. 
Zijt gij de moord op 10.000 Poolse officieren in Katijn 
vergeten en verontrust U de verschrikking daarvan 
zodanig, dat U de schuldigen zoudt willen straffen? 
Denkt gij wel eens aan de millioenen in de Oost- 
Europese staten, wier enige misdaad is, dat ze geen 
communist zijn en die van huis en haard verdreven 
worden, in veewagens vervoerd, in concentratiekam- 
pen omkomen, of daarvoor nog te „slecht" zijn, en 
zonder recht geliquideerd worden? 
Wanneer komt Uw appèl in naam van deze mar- 
telaren? 

*** 
En nu nog een paar minder ernstige vragen: 

Amerika opent een bepaald overleg met Rusland. 
Molotov geeft er onmiddellijk publiciteit aan en ver- 
zwijgt de helft der Amerikaanse opmerkingen daarbij, 
't Eerste onder het motto, dat de communisten nu een- 
maal alles openhartig behandelen, 't tweede om pro- 
paganda-redenen. 
Wat doet U met een lid van het partijbureau, als hij 
in de krant zet, wat op Uw vergaderingen besproken 
wordt? Hebt U ook niet de indruk, dat Molotov de 
poging tot een betere verstandhouding niet wenst en 
de Amerikaanse stap alleen maar heeft uitgebuit voor 
zijn propaganda? 
U weet natuurlijk net zo goed als wij, dat in de 
politiek niet alles voor publiciteit geschikt is en dat 
men de vrede ook kan dienen met vertrouwelijke ge- 
sprekken. En U weet verder, dat niets zo geheim- 
zinnig is, als het communisme. 
Nog één vraag; Paul de Groot schrijft over de 
grondwetsherziening, die bedoelt, waarborgen te 
scheppen tegen revolutie: 

Het gaat, kort en goed, om de invoering van de 
politiestaat in Nederland. 

Een communist, die bezwaar heeft tegen de invoering 
van een politiestaat. Hebt U niet daverend gelachen 
om die mop? Wat gaat er toch eigenlijk in U om, 
als gij zoiets leest? 
Onthoudt ons Uw antwoord niet. 
Wij hebben het onze gegeven; 
Neen, op alles, wat naar communisme ruikt. 

H. v. R. 

aillltHllimillllllll GLOEDNIEUW iiuiiiniiiiitiiiintB 

= Zo noemde een van de jongens in Indië het = 
1 nummer van de Zwerver van November 1946, E 
= dat hij onlangs in handen kreeg. In het hoofd- E 
1 artikel van deze week maakt Frits de Zwerver E 
| dit sarcasme aannemelijk. Eén noodkreet is dit E 
— schrijven van onze „Indische Correspondent = 
1 en het komt voor een belangrijk gedeelte neer jj 
2 op de verzuchting: Is de geestelijke voeding E 
i zo, dat de jongens het hoofd kunnen bieden = 
E aan alle gevaren? E 
| Het ontmoedigende antwoord is: Neen! | 
| Gaat dat U, lezer, niet ter harte? Weet U, | 
= dat ook U een steentje bij kunt dragen om deze = 
1 nood te lenigen? Schenkt aan een militair in = 
E Indië een abonnement op ons blad. Wij beste- E 
E den week aan week de uiterste zorg aan de E 
| artikelen en het is ons een ereplicht ook en | 
1 juist voor de mannen overzee een frisse geest | 
E uit de inhoud van het blad te laten spreken. E 
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Gedenkboek 1940-1945 van de 
Katholieke Academische Ge- 
meenschap, Leiden 1947. 
(Druk. N.V. de Leidse Courant) 

De lotgevallen van de 
Katholieke Academische 
Gemeenschap in de jaren 
1940-,45 worden in dit boek 
verhaald. Het gaat niet 
uitsluitend over oorlog en 
verzet, doch het boek wordt 
daardoor wel beheerst. Van 
strijd en lijden is het vol. 
In het geschiedkundig over- 
zicht van het gehele Ne- 
derlandse academieleven, 

geschreven door Christine M. A. Peeters, wordt 
met rechtmatige fierheid gewag gemaakt van 
de principiële en moedige houding, aangeno- 
men door de Katholieke Universiteit van Nij- 
megen bij de bekende kwestie van het „teke- 
nen" door studenten, tengevolge waarvan 
slechts 2 Nijmeegse studenten (0.3%) de be- 
ruchte loyaliteitsverklaring getekend hebben. 
Bij de melding van studenten voor deportatie 
was Nijmegen tweede na de Vrije Universiteit. 
De slachtoffers van het verzet in de Katho- 
lieke Academische Gemeenschap zijn talrijk 
geweest. Van de lange rij, wier portretten in 
dit boek zijn afgedrukt, noemen we slechts de 
namen van de hoogleraren, professor Titus 
Brandsma en professor R. H. W. Regout, die 
in Dachau de marteldood gestorven zijn, en die 
van professor Mekel, een der eersten, die ge- 
fusilleerd werd voor actief verzet. Onder de 
gevallen studenten treffen ons o.m. twee zeer 
bekende namen: Jan van Hoof, de held van de 
Waalbrug, was juridisch student aan de Kei- 
zer Karei Universiteit; Jan Hendrikx (Ambro- 
sius), de vader der LO. in het Zuiden, stu- 
deerde psychologie te Nijmegen. 
De waardering voor de arbeid der LO., ook 
ten behoeve der studenten, komt niet alleen 
tot uiting in het „in memoriam" aan Am- 
brosius gewijd, doch tevens in A. den Doo- 
laard's „Gebed tot Onze Lieve Vrouwe van den 
goeden duik", dat in het boek staat afgedrukt. 
Het gedenkboek is opgedragen aan H.M. de 
Koningin- als getuigenis „van onze eerbied, 
onze dankbaarheid, onze trouw en aanhanke- 
lijkheid" met „de ootmoedige bede, dat Hij, Die 
het al regeert, Uwe Majesteit zegene". 
Een document van Katholieke trouw aan Ko- 
ningin en Vaderland! 

K. NOREL. 

Pittige verhalen uit onveilige tjjden, 
verzameld door Dr. Ir. W. C. Klein en 
Cath. P. de Grient Dreux; nltg. W. P. 
van Stockum en Zn., Den Haag. 

Dit werk werd uitgegeven met toestemming 
van de Grote Advies Commissie der Illegali- 
teit en de netto-opbrengst is voor de Stich- 
ting '40—'45. Het heeft derhalve recht op on- 
ze belangstelling. De samenstellers hebben on- 
getwijfeld een zeer moeilijke taak gehad, daar 

. zij zich als doel stelden illegale werkers zelf 
hun belevenissen te laten beschrijven. Uiter- 
aard was het merendeel der aldus gekozen 
medewerkers niet in staat een product te leve- 
ren, dat aan letterkundige eisen zou voldoen. 
En bovendien kon men ze heel moeilijk tot 
schrijven krijgen. Wij hebben daarom grote 

* bewondering voor de samenstellers, die toch 
kans zagen een verantwoord werk te brengen. 
Dat verantwoorde ligt dan uiteraard meer in 
het historisch betrouwbare en de keuze der 
onderwerpen, dan in de wijze waarop het be- 
schreven werd. Wij vrezen echter, dat hierdoor 
dit boek niet de belangstelling zal vinden, die 
het eigenlijk verdiende. Het heeft uiteraard 
zijn bekoring de mensen zelf onopgesmukt van 
hun ervaringen te laten vertellen, maar men 
kan uiteindelijk niet aan de verlangens van het 
lezend publiek voorbijgaan. Wie niet gewend 
is de pen te hanteren vervalt zo gemakkelijk 
in een droge opsomming van feiten, die de le- 
zer uiteindelijk maar matig interesseert en 
hem uiteindelijk nog geen inzicht geeft in de 
drijfveren en het enerverende van het illegale 
werk. Zo werd dit boek niet „pittig" maar 
dor, geen getuigenis, maar een rapport. En 
dat is heel jammer. Wanneer men de hier ver- 
zamelde stof in handen had gegeven van een 
bekwaam schrijver had niets van het feiten- 
materiaal verloren behoeven te gaan, maar 
zou men een werk gekregen hebben, dat de 
lezer had kunnen boeien. En dat is nu he- 
laas niet het geval. 



Gedreven 

Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

„BOB VAN STEEN WIJK". 

DE EERSTE ILLEGALE SCHREDEN. 

Bussum, waar Hans tijdens de oorlogsdagen 
met zijn gezin vertoefde, was ook de plaats, 

waar zijn verzetswerk een aanvang nam. Toen 
cp 14 Mei de wapenstilstand was afgekondigd, 
zag hij daar, hoe soldaten uit woede hun gewe- 
ren stuk sloegen, mitrailleurs in de vesting- 
grachten smeten en kanonnen onbruikbaar maak- 
ten. 
Een grote onrust had zich van hem meester 
gemaakt; ongedurig zwierf hij door de omtrek. 
Hij zag de wapenvernieling aan en geleidelijk 
groeide er een plan in zijn rusteloze hersens; 
wapens zullen er in de toekomst misschien nodig 
zijn; de Mof zal hier niet zo lang rustig kunnen 
blijven. Als binnenkort onze bondgenoten komen 
— hoe velen hebben in het begin van onze be- 
proevingstijd met hem die wensdroom gekoes- 
terd — moeten wij hen helpen. Zouden wij die 
wapens niet kunnen opbergen? 
Dit denkbeeld liet hem niet meer los; hij sprak 
erover met enkele bekenden en enige dagen later 
maakte hij reeds een begin met de uitvoering 
van het plan. Uit de vesting Naarden werden 
wapens met bijbehorende ammunitie weggehaald 
en op een veilige plek verborgen. Het ging in 
het begin helemaal niet moeilijk. Nederlandse 
militairen, maar ook Oostenrijkse, boden de be- 
hulpzame hand. 
Al werkende, bemerkte Dobbe, dat ook anderen 
op hetzelfde denkbeeld waren gekomen en even- 
eens hun plannen tot uitvoering brachten. 
Contact werd door hem gezocht en toen bleek, 
dat daar in Naarden en Bussum zich een reeds 
enigszins georganiseerd verzetsgroepje had ge- 
vormd onder leiding van Harry. 
Gestencilde blaadjes werden door de groep ver- 
spreid; suiker werd gestort in benzinetanks van 
onbeheerde Duitse auto's en als het zo voorkwam 
werd er ammunitie in veiligheid gebracht. 
Hier zou echter al dadelijk blijken, dat de Ne- 
derlanders het ABC van het illegale werk nog 
moesten leren. Wat wisten zij van de practijken 
der dictatuur en haar geheime politie? 
Wjj Nederlanders waren gewend onze mening 
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Ier, die zoals later bleek met Duitse sympathieën 
besmet was. Het meisje had haar verloofde niet 
onkundig gelaten van hetgeen er in Naarden 
plaats greep en toen zij korte tijd later haar 
verloving verbrak, wist de „heer" Muller de 
Sicherheits-polizei te vinden. 
Begin Juni werd Dubbelaar gearresteerd en in 
Juli volgden Rien Harder, Fokke Bleeker, B. 
Koopmanschap, H. van Oosten, G. Thomassen, 
Gerrit Hoek, Koen Mulder, Alex Smit, W. v. 
Spengen en D. Laven. In Augustus vonden de 
arrestaties plaats van Christina Knecht, Daan 
Vos, M. Ziel en Daniël Hienekamp en toen 12 
November Jan Mol werd gegrepen, voelde Harry 
zich in Bussum niet langer veilig. Hij wist, dat 
de politie hem zocht en op 13 November droeg hij 
de leiding van de groep over aan Dobbe en week 
uit naar het Noorden. 
Hans was ook reeds in contact gekomen met 
Overste Versteeg, die de leiding had gehad van 
G.S. 3, een afdeling van de Inlichtingendienst 
van het voormalige Nederlandse leger. 
Overste Versteeg had met een klein groepje ge- 
trouwen zijn spionnagewerk voortgezet, nu spe- 
ciaal gericht tegen de Duitse bezetter en Hans 
sloot zich bij het groepje aan. 
De spionnagegroep had intussen nog een andere 
versterking gekregen. Met het doel het verzet 
hier te lande te stimuleren, werd uit Engeland 
een adelborst, J. J. Zomer, die hier later onder 
de naam Hans bekendheid verwierf, „gedrop- 
ped". Hij ging zich speciaal met het inlichtingen- 
werk bemoeien en kreeg ook daardoor nauw 
contact met de groep Naarden, waarvan J. G. 
Medenbach de Rooy de leiding had gekregen. 
Dobbe voelde zich in deze kring in zijn element. 
Zijn flair om met mensen om te gaan, kwam hem 
hier zeer te stade. 
Met de verzetsgroep was het intussen geheel mis- 
gelopen. Wel was het werk na de arrestaties in 
Augustus op de oude voet voortgezet, maar de 
nog resterende leden achtten nu de tijd gekomen, 
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...door gummiknuppels neergeslagen.... 

vrijeltjk te uiten; wg hadden toen nog niet ge- 
leerd, dat zwjjgen boodschap was; zwijgen, ook 
tegen onze „intiemste" vrienden, als we iets de- 
den, dat de Duitsers niet welgevallig was. 
Be dochter van Dubbelaar, een der ijverigste 
groepsleden, was verloofd met een zekere Mui- 

om elders een veiliger verblijfplaats te zoeken. 
Ook de spionnagegroep kreeg in dit tijdsbestek 
plotseling gevoelige slagen te incasseren en na- 
dat Medenbach, Jan Meyer en Joop Sickenga 
gearresteerd waren en ook Hans Zomer werd 
gegrepen, achtte Hans het nodig aan zjjn vei- 

Door (Tovermacht ter neer geveld. 
Ontrecht, beroofd, bedreigd, gekweld. 
Gedood, onteerd, tot as verbrand. 
Zo leefden wij in Nederland. 
Toen trokken z' op en vochten. 
Het leger der Gezochten. 

ligheid te denken. Tegen het einde van het jaar 
vertrok hij naar Amsterdam. Van hier uit wer- 
den de operaties voortgezet. 

Op een van zijn zwerftochten door Amsterdam 
kwam Hans er achter, dat de Moffen op de 

Bernhard Zweerskade 17 een groot herenhuis in 
beslag hadden genomen, waarin zij telexappara- 
ten en seintoestellen voor intern gebruik hadden 
klaargemaakt. Het plan rijpte bij hem om aan 
die werkzaamheden een abrupt einde te maken. 
Met twee leden van de Nederlandse ploeg, Wira 
Burgers en Loek Verstrijden besprak hij de zaak 
en al heel gauw was een werkschema opgesteld. 
Uit de voorraad buitgemaakte springstoffen 
werden enige staafjes trotyl gekozen en op de 
avond van 14 Mei 1941 sloeg het drietal zijn 
slag. Terwijl Loek en Wim op de uitkijk ston- 
den, gelukte het Hans de staafjes onder de 
zandzakken, die de ramen van No. 17 tegen 
bomscherven moesten beveiligen, op te stellen. 
Een lont werd er aan bevestigd en aangestoken. 
Als de weerlicht sprongen Hans en zijn helpers 
op de fietsen, die in de nabijheid stonden en snel- 
den weg, ieder in een andere richting. Ze waren 
nog maar nauwelijks een paar honderd meter 
ver of een oorverdovende knal zette de buurt in 
rep en roer. Van alle kanten stroomden Duitse 
soldaten toe. De hele buurt werd afgezet en 
Gestapo-agenten speurden de omtrek af, maar 
de daders waren niet meer te vinden. 
Het resultaat van de aanslag was zeer bevre-i 
digend. Het gebouw was inwendig grondig ver- 
nield en de apparaten waren voor goed onbruik- 
baar. Officieel werd door de bezetters geen 
commentaar verstrekt, maar uit mededelingen 
van Duitse officieren bleek, dat er een groot aan- 
tal slachtoffers onder de inwonende officieren 
„te betreuren" was: 17 doden en 7 gewonden 
werd er gefluisterd. 
Hans was van plan met vrouw en kinderen de 
vacantie in Bergen door te brengen. Daar konden 
zij —- zo meende hij tenminste — wel enige tijd 
rustig en veilig bijeen zijn. Nog geen drie dagen 
waren voorbij of er kwam bericht, dat de S.D. 
een inval in zijn Amsterdamse woning had ge- 
daan. De deuren waren ingetrapt, de kasten open- 
gebroken en alles was nagesnuffeld op contra- 
bande. Dat bericht noopte hem zo spoedig mo- 
gelijk zijn gezin te verlaten en naar Friesland 
uit te wijken. Een tocht naar Den Helder en een 
gesprek met schipper Bot had hem geleerd, dat 
ontsnappen naar Engeland voorlopig tot de 
onmogelijkheden behoorde. 
Daarom trok hij nu maar vooreerst naar het 
Noorden, vergezeld door zijn vriend en mede- 
werker Knecht uit Bussum. 

VAN DER WAALS LRUIST DOBBE's PAD 

Toen mevrouw Dobbe op 1 September weer in 
Amsterdam terugkeerde, vond zij de S.D. 

voor haar deur. Zij werd verhoord en in kennis 
gesteld van het feit, dat haar man gezocht werd 
voor bedreven sabotage en spionnage. Zij kon 
evenwel niet mededelen, waar haar man zich 
bevond. 
Terwijl Hans en Knecht zich hadden geïnstalleerd 
in een woonschip in IJlst, dat toebehoorde aan 
Santema uit Sneek, welke later onder de namen 
Upen en Menno in de Raad van Verzet een be- 
langrijke rol zou spelen, kreeg mevrouw Dobbe 
bezoek van een als heer vermomd individu, het-- 
welk zich voorstelde als De Graaf. Later zou 
blijken, dat het de beruchte Gestapo-schoft Van 
der Waals was. 
Hjj deelde haar mede, uit Engeland te zijn over- 
gekomen met de opdracht Hans naar de overkant 
te brengen. „Men is er bü onze regering van 
overtuigd, dat Üw man, die hier reeds zoveel 
voor de goede zaak heeft gedaan, nog beter werk 
kan doen bfl de Secret-Service." 



Op de vraag, waar hij haar man zou kunnen 
vinden, gaf zij een ontwijkend antwoord. Om haar 
vertrouwen te winnen, liet hij wapens zien met 
kroontjes, een door de regering getekende op- 
dracht, de Engelse merken op zijn kostuum. 
„Komt u op 3 October om 2 uur voor de, hoofd- 
ingang van de Bijenkorf; u zal er geen spijt van 
hebben. Ik zal er heen en weer lopen met een 
lichte jas aan. U kan mij gerust vertrouwen. 
Kijk mij eens in de ogen. Ik heb ook een lieve 
moeder te verliezen." 
Na deze woorden verliet hij haar. 
Toen mevrouw Dobbe na enige dagen een bezoek 
bracht bij een familielid op de Willemsparkweg, 
belde haar man toevallig op uit Friesland en 
vroeg of er nieuws was. 
„Nieuws zozeer niet", antwoordde zij, „maar er 
is iemand geweest, die vroeg, hoe het ging met 
je operatie. Hij weet een goed herstellingsoord 
voor je." 
Op die gegevens kwam Hans de volgende dag 
naar Amsterdam. Hij ontmoette zijn vrouw in 
een café aan de Amstellaan. Zijn vrouw vertelde 
hem nu van het bezoek en Hans besloot eens 
voorzichtig poolshoogte te nemen. Op de afge- 
sproken tijd was Hans voor de Bijenkorf aanwe- 
zig, maar eerst om 3 uur zag hij iemand in een 
lichte jas komen opdagen. Hans sprak hem aan 
en zei: „U maakt afspraakjes met dames, maar 
u komt niet op tijd." „Bent U Dobbe?" „Neen, 
maar wel iemand van zijn kennissen", was het 
antwoord. 
Hij werd toen uitgenodigd in een café een kop 
koffie te gaan drinken. Nauwelijks waren ze 
gezeten, of de directeur van de „Galeries Mo- 
demes" stapte binnen en groette; „Dag Dobbe". 
De Graaf bleek letterlijk van alles op de hoogte 
te zijn. Hij kende namen; sprak met de kennis 
van een insider over de gebeurtenissen uit de 
illegaliteit en wist zo Dobbe's vertrouwen te 
winnen. De Graaf nodigde Hans toen uit mee te 
gaan naar een klein café op de hoek Prins 
Hendrikkade-Zeedijk. Daar was zijn tijdelijk 
domicilie en daar konden ze rustig verdere af- 
spraken maken. In de „Kleine Bijenkorf" haalde 
hij een tas met bewijsstukken voor de dag. 
„Wij moeten zo spoedig mogelijk naar Delfzijl. 
Schrijf een afscheidsbrief aan je vrouw. Hier heb 
je mijn tas en mijn revolver. Ik moet nog even 
een boodschap doen: het is dan veiliger, als ik 
al die bezwarende zaken niet bij mij heb." 
De Graaf had enkele adressen genoemd van 
mensen, die hij reeds naar de overkant had ge- 
holpen en Hans dacht: „Laat ik eens informeren, 
of inderdaad alles in orde is." Hij belde een adres 
op en kreeg ten antwoord: „Jaap is naar Enge- 
land gegaan, maar we hebben nog geen bericht 
ontvangen." Zo belde hij een viertal malen en 
telkens kreeg hij soortgelijke berichten. Daarop 
telefoneerde hij naar Knecht, die in IJlst zat te 
wachten. „Wij kunnen weg, maar ik zal eerst 
de zaak verder onderzoeken, voor ik met De 
Graaf in zee ga." v 
Uit de telefooncel gekomen, zag hij tot zijn 
schrik op een tafeltje „Volk en Vaderland" lig- 
gen. 
Een grote beklemming maakte zich van Hans 
meester; hij begreep dat hij in de val gelopen 
was. „Misschien is er nog een uitweg." Hij 
haastte zich naar de deur, maar het was reeds 

te laat. Van der Waals met drie Gestapomannen 
stonden hem op te wachten en nog voor Hans 
in staat was zijn reeds getrokken revolver te 
gebruiken, was hij al door gummi-knuppels neer- 
geslagen. Hij werd naar de Euterpestraat ge- 
bracht; deed daar nog een vergeefse poging om 
weg te komen, waarbij hij voor de tweede maal 
werd neergeknuppeld en om half tien bevond hij 
zich al op weg naar de gevangenis te Scheve- 
ningen. 
Zijn vrouw had intussen per telefoon bericht 
ontvangen, dat zij gehaald zou worden, om van 
haar man afscheid te nemen, omdat deze op het 
punt stond te vertrekken; ze kon wel begrijpen 
waarheen. Zij wachtte en wachtte, maar er kwam 
niemand opdagen, om haar te halen. Zij begreep 
er niets van; moest ten slotte berusten; in de 
veronderstelling nog altijd, dat haar man hals 
overkop naar Engeland was vertrokken. 
Veertien dagen later kreeg zij wederom een tele- 
foontje, met het verzoek in Den Haag in het 
restaurant „Terminus" te komen. Daar zag zij 
De Graaf zitten. Deze nam haar mede naar de 
Scheveningse Pier; dat achtte hij een veilig en 
rustig plekje om haar alles te vertellen. „Wij 
waren op weg om U te halen, maar telkens kwa- 
men wij bekenden tegen, die Uw man als hoofd- 
vertegenwoordiger van de Linoleumfabrieken 
kenden en hem groetten. Dat risico heb ik niet 
durven nemen. We zijn direct naar Delfzijl ge- 
gaan, waar het vliegtuig klaar stond. Ik heb hem 
beloofd U alles op te helderen. Uw man maakt 
het goed bij de familie, waar hij in huis is." 
Met deze praatjes wist hij mevrouw Dobbe te- 
vreden te stellen. Hij vroeg tenslotte of zij Loek 
Verstrijden in Amsterdam, die in de P.C. Hooft- 
straat woonde, wilde mededelen, wat hij haar 
had verteld. 
Enige dagen later werd zij weer aan de telefoon 
geroepen en werd zij uitgenodigd door De Graaf 
in Lido te komen, aangezien hij een bijzondere 
boodschap had. „U moet Loek Verstrijden op- 
bellen. De Secret Service wil inlichtingen van 
hem hebben." 
Daar De Graaf in Den Haag had laten blijken het 
adres van Verstrijden te weten, voldeed mevrouw 
Dobbe aan het verzoek. Loek kwam en had een 
lang gesprek met Van der Waals en op de avond 
van dezelfde dag verscheen Verstrijden bij me- 
vrouw Dobbe thuis. „Die kerel is goed", zei hij, 
„ik ga met hem mee naar Engeland". Enkele da- 
gen later was Loek Verstrijden ook „gast" in het 
Oranje-hotel. 
Toen kreeg mevrouw Dobbe bericht," van de ille- 
galiteit, dat De Graaf, alias Van der Waais, één 
der gemeenste provocateurs was. 
Ze was radeloos! , . , (Wordt vervolgd.) 

EEN VAN DE VELE.... 

Mei, met als hoogtepunt de nationale feesten, is bij uitstek de maand van herdenkingen. Er is bijna geen 
plaats in Nederland of er werden aan de vooravond van de Nationale feestdag monumenten onthuld of her- 
denkingssamenkomsten gehouden. Daar het niet mogelijk is van al deze plechtigheden een verslag op te nemen 
of deze zelfs maar in het kort te noemen, hebben wij uit de vele verslagen een keus moeten maken. Andijk, 
het dorp in Noord-Holland, heeft in de bezetting bewezen, dat de grootte van de gemeente nog niet de mate 
van het verzet bepaalde. Als vertegenwoordigster van alle in Nederland gehouden herdenkingen nemen wij die 
van Andijk hieronder op. 

* 

Dinsdag 4 Mei j.1. vond te Andijk de herdenking plaats van hen die vielen. De plechtigheid ving aan bij het 
Raadhuis. Namens de burgerij van Andijk, legde burgemeester Mr. H. H. Douma een fraaie krans van injr 
mortellen aan de voet van het voorlopige monument, waarop de woorden; „Voor hen die vielen en „De 
burgers van Andijk". Om half acht werd in de Gcret. Kerk aan de Middenweg een Herdenkingssamenkomst 
gehouden, die onder leiding stond van de voormalige districtsleider der LO., dokter G. Sterk v. d. Weg. Het 
prachtige grote kerkgebouw dat plaats biedt aan 1100 personen, was geheel bezet. Precies half acht beklom 
dokter G. Sterk v. d. Weg de kansel, waarna de bijeenkomst met gebed werd geopend. In een kort openings- 
woord wees spr. er op, hoe het herdenken van allen die vielen, een Goddelijke plicht is en sprak verder de 
wens uit, dat deze herdenking van allen, balsem moge zijn voor de wonden die zo wreed zijn geslagen 
Het programma dat hierna werd uitgevoerd, vormde één kunstzinnig geheel. Op buitengewoon voortreffelijke 
wijze hebben de medewerkenden zich van hun taak gekweten. Het was een wijdingsvolle avond, die opnieuw 
een beeld gaf van het vlammend verzet gedurende de bezettingsjaren. 

Pater Meyer uit Alkmaar, sloot zich geheel aan bij het programma. Spr. die midden in het verzet heeft geleefd 
en uit eigen ervaring weet van het lijden en strijden der verzetsmannen in concentratiekampen en gevange- 
nissen, riep een lange stoet van helden die voor de Nederlandse zaak zijn gevallen, in de geest terug. Allen 
hebben ze gestreden en allen zijn ze gevallen, voor het terugwinnen van de geestelijke vrijheid. Laat die ver- 
kregen vrijheid niet ontaarden in losbandigheid. Wanneer wij Gods geboden van naastenliefde en rechtvaar- 
digheid onderhouden, dan pas eren wij op de rechte wijze onze gevallenen. Herdenken wij onze strijders met 
teer grote dankbaarheid en liefde, omdat zij hun leven hebben ingezet voor ons aller zaak. Zij brachten het 
„offer". Aan ons de zorg, voor hen die achterbleven. r , , .... 
Spreker besloot zijn bezielende rede met de bede voor de gevallenen, dat het Eeuwige Licht hen moge beschij- 
nen. Met een kort slotwoord, werd deze plechtige herdenkingsavond besloten. 
Andijk zal deze avond niet licht vergeten. W. S. 

Geef een uur van uw werk, 

Kreupelden de inzamelings-acties van '40—'45 in 
de vorige jaren op slappe collecte-benen, thans 

heeft men een meer gezonde vorm gevonden om het 
doel te bereiken. Met veel klem van betoog is er in 
het gehele land op aangedrongen om de thans in 
gang zijnde inzamelingsactie een contribuanten-actie 
te doen worden. 
De Stichting is hiermede op de goede weg. Nu, na 
de eerste na-oorlogse jaren van geldovervloed, is de 
financiële room wel van de economische pap «-af ge- 
schept en wat de Stichting zich gedurende die jaren 
heeft kunnen permitteren zou thans niét anders dan 
als beschamende bedelarij kunnen worden beschouwd. 
Een tweede gezonde nieuwigheid (nieuw, voorzover 
het de wijze van hantering betreft) is de uurloon- 
actie. Vooral op dit onderdeel van de actie is in de 
gebruikte affiches sterk de nadruk gelegd. Het bij- 
zondere hiervan ligt in de tussengeschoven idee; de 
Nederlandse werker één uur op een heel jaar arbeid 
te doen verrichten ter verwezenlijking van de stich- 
tingsgedachte. Enerzijds ontneemt men daardoor aan 
deze actie het karakter van bedelarij, terwijl ander- 
zijds grote lagen van het Nederlandse volk worden 
ingeschakeld bij de volvoering van een plicht, die 
bij uitstek nationaal moet worden geacht. 

Uit enkele brieven en gesprekken bleek ons echter, 
dat niet iedere medewerker op de hoogte is met 

de manier waarop de slagzin: geef een uur van Uw 
werk in de practijk tot uitvoering kan worden ge- 
bracht. Wij geven daarom enkele voorbeelden, die 
ons met betrekking der uurloon-actie ter kennis wer- 
den gebracht. 
Onder de bedrijven, die zijn ingeschakeld bij deze 
actie, bevinden zich o.m. de gezamenlijke Limburgse 
Steenkolenmijnen, die plm. 40.000 werknemers tellen. 
In de bevrijdingsweek ontving iedere werknemer bij 
de Limburgse Steenkolenmijnen bij zijn loonzakje een 
bon, waarop zijn naam en werknummer voorkomen 
en tevens de bereidverklaring tot het afstaan van de 
opbrengst van een uur arbeid voor de slachtoffers 
van het verzet. Naast het loket, waar het loon in 
ontvangst wordt genomen, is een bus geplaatst, waar- 
in de bonnen kunnen worden gedeponeerd. 
Op 325 plaatsen, waar het personeel regelmatig pas- 
seert, zijn affiches en bekendmakingen aangeplakt, 
zodat iedere werknemer op de hoogte is van wat er 
van hem gevraagd zal worden. 
De Directie gaf het voorbeeld door de meest uitge- 
breide medewerking voor deze actie te verlenen, 
terwijl het hoofdkantoor der Staatsmijnen de admini- 
stratieve verzorging voor het hele mijnbedrijf op zich 
nam. De bonnen werden in eigen bedrijf gedrukt. 
Van de zijde der Directie werd reeds veel gedaan 
waarbij in herinnering mogen worden gebracht de 
bedragen, die reeds uit het mijnbedrijf in de kas 
van '40—'45 zijn gevloeid. 
Een ander voorbeeld toont aan hoe een groot aantal 
Amsterdamse ambtenaren de melkkoe bij de horens 
heeft gevat. Bij de diensten Sociale Zaken en Pu- 
blieke Werken wordt door een groot aantal leden 
van het personeel, op initiatief van een commissie, 
bestaande uit werknemers, die tevens medewerkers 
van de Stichting zijn en met volledige instemming 
van de directie, bij de uitbetaling van het loon een 
klein percentage van het bedrag der loonbelasting 
afgestaan ten bate van 40— 45. De kassier houdt 
deze bedragen •—- enkele centen —■ in en draagt 
alles tezamen aan het einde van iedere maani af. 
Van Publièke Werken doen 500 werknemers mee. 
Sociale Zaken brengt met 600 leden van het perso- 
neel plm. ƒ 1000.— per jaar op. 
Mooie bijdragen, temeer waar er vrijwel geen kos- 
ten voor incasso en administratie aan zijn verbonden 
voor de Stichting, 
Wij wekken allen, die daarvoor in de gelegenheid 
verkeren, op, om er aan mede te werken deze actie 
volledig te doen slagen. Geen stichtingsmedewerker 
mag deze kans voor de Stichting onbenut voorbij 
laten gaan. Praat er met Uw directie, praat er met 
Uw collega's over, vorm er desnoods speciale bc- 
drijfs-commissies voor, opdat in de toekomst iedere 
Nederlander de opbrengst van één uur arbeid ter 
beschikking stelle van „hen die alles gaven! 

TOON. 



é 

Geprolongeerd misverstand. 
T n een vorig nummer van ,JDe Zwerver" schrij[t 
*,JFons" een artikel, dat veel kan bijdragen tot een 
beter verstaan van het regionalisme. Toch was het 
beter geweest, wanneer hij iets dieper had gegraven. 
Uit zijn artikelen kan licht de indruk ontstaan, dat 
het regionalisme een reactie is op de veel te ver 
doorgevoerde administratieve centralisatie, hetgeen 
in het algemeen ( en zeker voor Friesland) niet 
waar is. 
Zou het niet zó zijn. dat er tegenwoordig een nood' 
zaak is tot centralisatie, welke noodzaak gevormd 
wordt door de massajicatie van de mens en een 
verwording van de gemeenschap tot horde. De op- 
lossing die Hitier en Stalin gegeven hebben voor 
het bedwingen van de verworden gemeenschap, was 
de totalitaire staat, die vergelijkbaar is met de ge- 
centraliseerde ambtenarenstaat, omdat zij beide hun 
macht ontlenen aan de onmondigheid van de massa 
(Onmondig niet in de betekenis van onmondig ge 
houden, maar in de betekenis van een werkelijk on- 
tnondig zijn, een uit zich zelf niet in staaf zijn tof 
mondigheid). Dat de centralisatie de onmondigheid 
op zijn beurt weer stimuleert, ligt voor de hand, maar 
de oorzaak ervan ligt in het zoek raken van de 
menselijke persoonlijkheid. 
Het regionalisme wil nu juist strijden voor het be- 
houd van die persoonlijkheid. Nu is decentralisatie 
slechts de staatsrechtelijke factor in deze strijd. De' 
centralisatie kan het verantwoordelijkheidsgevoel,    
een kenmerk van de persoonlijkheid — verhogen. 
Daarnaast is decentralisatie noodzakelijk om de be- 
langen van de randgewesten te beschermen, hetgeen 
duidelijk naar voren is gebracht in het artikel van 
Fons. Doordat hij echter in deze kwestie de nadruk 
op de centralisatie liet vallen, ziet hij blijkbaar alles 
wat zich op regionalistisch gebied beweegt uit dit 
centralistisch perspectief met het gevolg, dat hij de 
vereniging .JFryslan F rij" niet begrijpt. 

p ons schrijft: „De groeiende centralisatie en bureau- 
cratie hebben echter ook een reactie opgeroepen, 

die de rijkseenheid wèl kan schaden". Bedoeld is 
de actie van .Wryslan F rij". 
Het woord „rijkseenheid" heeft de functie van een 
betoog, zoals „democratie" en het maakt op mij de 
indruk van een holklinkende frase, waarmee politieke 
tegenstanders elkaar bekogelen en in het artikel staat 
het daar raar, wanneer even later, zo dierbaar de 
goed-vaderlandse bedoelingen van de Friezen wor- 
den geëtaleerd. De aangehaalde alinea is er glad 
naast, wanneer men de kwestie historisch stelt. 

Moment op de Dam 

Alleen de roerloze figuren van een tweetal BS-ers voor 
het Nationale Monument op de E)am waren een 
aanwijzing van de korte plechtigheid, die Oinsdag- 
middag j.L plaats vond. 
De heer H. Mayer, die op een rondreis ook Neder- 
land bezocht, had de wens te kennen gegeven na- 
mens de Franse organisatie „Les ailes brisées" („Ge- 
broken Vleugels"), die in zich de nagelaten betrek- 
kingen van alle gesneuvelden in de strijd in de 
lucht verenigt, een bronzen palmtak te leggen bij het 
Monument op de Dam. 
Roerloos staan de twee BS-ers. De warme zon speelt 
over het drukke verkeer en de kleine oase, die het 
middendam-terrein daarin vormt. Ergens staat een 
kleine groep mannen. Sommigen in uniform. Han- 
den worden geschud en de rook van een sigaret 
kringelt hoog naar de blauwe voorjaarshemel. Aan 
de voet van het monument liggen nog de verdorde 
resten van de bloemenhulde, die Nederland op 4 Mei 
haar doden bracht. 
Dan zet de kleine groep zich in beweging en stelt 
zich op voor het bouwwerk met de elf urnen. Voor- 
bijgangers blijven staan, begrijpen maar half wat 
daar .gebeurt. Een kleine, gezette man in een licht 
zomercostuum legt een bronzen palmtak voor het 
monument. De officieren staan stram en groeten  
Enkele ogenblikken later zijn allen weer opgenomen 
in het langsrazende verkeer. De wachten zijn ver- 
dwenen. Alleen het bronzen kruis aan de voet van 
het monument blijft. 
Frankrijk eert Neêrlands doden. 

Reeds jaren voor de oorlog formuleerde E. B. Fol- 
kertsma, voorzifter van het „Stridboun Pryslan F rij", 
de Fries-nationale eisen in zijn brochure .JSelsbistjür" 
(zelfbestuur) en de jongerenorganisatie „Boun fan 
Frysk-nasjonale Jongerein" stemde zijn programma 
reeds jaren in de zelfde geest. 
Toen hoe langer hoe meer bleek, dat de Friese 
Beweging geen stap nader tot zijn doel zou komen, 
zonder politieke actie, is Pryslan F rij opgericht. De 
actie ligt geheel in de lijn van de honderdjarige ge- 
schiedenis van de Friese Beweging en de twintig 
eeuwenlange nationale historie van het Friese volk. 
De Friese geschiedenis is er steeds een geweest van 
vrije boeren, vissers en schippers, die naar de wa- 
pens grepen, wanneer hun persoonlijke vrijheid werd 
aangerand. In de Friese geschiedenis leeft de zelf- 
standigheid van de kleine gemeenschap, ook die van 
't gezin, hetgeen voorkomt uit het feit, dat 't Friese 
volk een Germaans volk is. In de zelfstandigheid 
van de kleine gemeenschap liggen de voorwaarden 
van de persoonlijkheid besloten. 

\7icr eeuwen geleden ging Pfiesland met de andere 
* Nederlandse gewesten een vrijwillig bondgenoot- 

schap aan. Toen de Franse revolutie de geesten „ver- 
licht" had en daarmee hef centraliserende Latijnse 
staatsrecht het pleit had gewonnen was het met de 
zelfstandigheid van het Friese volk gedaan. Niemand 
wist na de Napoleontische overheersing dat de cul- 
tuur van het Westen een eeuw later voor een ont- 
zaggelijke crisis zou komen te staan; de crisis van 
de persoonlijkheid. De Friese boer, die koning op 
zijn erf gebleven was. zolang de staatsmacht nog 
buiten de verschillende levensterreinen gehouden 
werd. ziet zijn vrijheid te loor gaan. Zijn geestelijke 
en persoonlijke vrijheid, waarvoor hij eeuwenlang 
gestreden had, wordt onder de voet gelopen door een 
staatsmachine, die steeds uitdijt om een tot massa 
wordend volk in bedwang te houden. ^ 
Maar het Friese volk is nog geen massa, het kent nog 
het recht op een eigen bestaan en het voedt zijn 
verlangens door zich te wenden tot de Friese ge- 
schiedenis. En wanneer het dan ziet, dat een groot 
deel ' in Nederland een weg opgaat, waar het Friese 
volk nog niet behoeft te gaan, dan laat het zich 
niet op het Prokrustes bed leggen en vervolgt 
het zijn eigen geschiedenis, zij het dan ook, dat deze 
zich afbuigt van de Nederlandse. 

JILDERT SUDEMA, 

COMMENTAAR; 
T Tit deze Friese reactie op ons hoofdartikel: Regio- 
'-^■nalisme, blijkt ons, dat onze waarschuwing niet 
overbodig is geweest. In deze reactie wordt immers 
onomwonden gesteld, dat Friesland slechts door een 
vrijwillig bondgenootschap, dat ook weer naar ver- 
kiezen kan worden ontbonden, deel uitmaakt van 
Nederland. Voor de Strijdhond „Friesland Vrij" is 
Nederland aldus niets meer dan een federalistisch 
nevenschikking van een aantal provincies. Voor een 
wezenlijke Nederlandse eenheid is hier kennelijk geen 
plaats. Wat de Bond vraagt is een uitzonderings- 
positie voor Friesland, gelijkwaardig aan de toe- 
komstige status van Java, Sumatra, Curafao e.a. 
Dit is uiteraard binnen onze huidige grondwet niet 
te verwezenlijken. Verwezenlijking van de wensen 
van de Friese Bond zou neerkomen op een ontbinding 
van de eenheid van ons Koninkrijk in Europa. Deze 
eenheid zou moeten worden vervangen door een 
vrijwillig bondgenootschap tussen Friesland enerzijds 
en de resterende Nederlanden anderzijds. 

„Friesland Vrij" gebruikt ook de term „zelfbestuur" 
in een geheel andere betekenis dan gebruikelijk is. 
Zelfbestuur is de verplichte medewerking van pro- 
vinciën en gemeenten aan de uitvoering van rege- 
lingen van de rijkswetgever. Het is een middel — 
dat j«mmcrgenoeg vaak misbruikt wordt -— om In 
zaken die zowel een rijksaspect als een provinciaal 
en een gemeentelijk aspect hebben, zowel de rijks- 
overheid als de provinciale en de gemeentelijke over- 
heid de haar toekomende zeggingschap te geven. 
Zelfbestuur verdeelt dè zeggingschap over rijk, pro- 
vinciën en gemeenten. „Friesland Vrij" gebruikt de 
term echter geheel anders, in letterlijke, betekenis. 
Voor deze bond is provinciaal zelfbestuur het recht 
van de provincie om zichzelf te besturen, om eigen 
belastingen te heffen, eigen financiën te beheren, 
eigen overheden, ambtenaren, rechters en politie te 
kiezen of te benoemen. 
Zodanig „zelfbestuur" is onverenigbaar met de een- 
heidsstaat. 
Omdat de eis van zodanig zelfbestuur voor Friesland 
de rijkseenheid in het geding brengt, kwalificeerden 
wij de Friese reactie op de groeiende centralisatie 
en bureaucratie van „Den Haag" als onaanvaard- 
baar. 
De bovenstaande reactie op ons hoofdartikel bewijst 
ons, dat wij onze waarschuwende stem niet ten on- 
rechte lieten horen. 

FONS. 

SA zuietif, 

deiuetetd 
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— Tijdens éen repetitie van het Te Deum o.I.v. het Utrecht» 
Stedelijk Orkest heeft de heer H. 'a-G raven sandc. secretaris 
van de Brucknervereniging. gisteren de BruckncrmcdaiUe uitge- 
reikt aan de dirigent van het U.S.O., Willem van Otterloo. 
Op de receptie ter gelegenheid van het jubileumconcert van 
het Concertgebouworkest, Zaterdagavond, zal dezelfde medaille 
worden uitgereikt aan Eduard van Beinum. 

(Algemeen Dagblad). 

Wat sneu! De heer van Otterloo moet na enkele 
dagen zijn medaille al weer afstaan aan de heer van 
Beinum. Zouden er geen grondstoffen genoeg zijn om 
nog zo'n medaille te laten maken? Hopenlijk zal de 
Marshallhulp hier een oplossing kunnen geven om 
„eenzelfde" medaille te laten maken. 
Zolang beide heren het met slechts één medaille 
moeten doen zou wellicht het beste zijn steeds naast 
elkaar te gaan lopen en een touwtje te bevestigen tus- 
sen de revers der jassen van de heren. De medaille 
kan dan in het midden hangen. 
Een soort Siamese tweeling  

Binnenkort zal in Kopenhagen wellicht een van de merkwaar- 
digste voetbalwedstrijden gespeeld worden, die ooit ergens tc 
zien is gegeven. 
De douane zal namelijk in het veld komen tegen de smokke- 
laars, die voor deze gelegenheid echter hun identiteit niet prijs 
zullen geven en gemaskerd op het veld zullen komen. Zij heb- 
ben de toezegging van de douanen, dat ze voor deze gelegen- 
heid vrije doortocht hebben met de bal binnen de grenzen, door 
de voetbalregels gesteld. 
Aanvankelijk voelden de douanen niet veel voor dit partijtje, 
doch ze gaven tenslotte toe toen ze hoorden dat de entreeprijs 
beschikbaar gesteld zou worden voor een liefdadig doel, hulp 
aan kinderen. 
De datum voor deze ontmoeting i^ nog niet vastgesteld, want de 
heren moeten zich eerst even daarvoor vrij kunnen maken en 
daarbij zal het de smokkelaars iets meer moeite kosten om een 
ploeg samen te stellen. Binnen enkele dagen is de datum voor 
de ontmoeting tegemoet te zien. 

(United Press.) 

We kunnen iets leren van de Denen, wij, zelfge- 
noegzame Nederlanders. Dit is de weg, langs welke 
we alle mogelijke tegenstellingen in het leven zullen 
kunnen verzachten. Als smokkelaars en douane sa- 
men voor een liefdadig doel kunnen voetballen, dan 
moet het ook mogelijk zijn „zware jongens" tegen een 
politie-elftal in het veld te brengen. En straks zullen 
onze rechters in toga en met bef niet willen achter- 
blijven en aantreden tegen de „levenslangen" uit 
Leeuwarden. (Let op de voordelen: geen extra kosten 
voor aanschaffing van clubcostuums). Mogen wij. ille- 
galen, dan werkloos blijven toezien? Natuurlijk niet. 
Laat ons contact opnemen met Joseph Schreieder, 
voorheen Kriminaldirektor der Sicherheitspolizei. 
Als er één man in staat is nog een behoorlijk elftal van 
de Sipo in het yeM te brengen, dan is hij het. Dacht 
U, dat hij daarvoor onvoldoende bewegingsvrijheid 
heeft? Lees dan maar eens, wat het „Algemeen Dag- 
blad" dezer dagen schreef: 
Dinsdagochtend was ik onderweg naar de zitting van het Bijzon- 
dere Gerechtshof in Den Haag, waar Adrianus Breed terecht 
zou staan. Ik stond op het Centraal Station tc Amsterdam en 
zag om kwart voor negen bij de aankomst van de trein uit Den 
Haag een groep van vijf personen bij de ingang van de tun- 
nel staan, wachtend op het einde van de stroom reizigers. Het 
waren twee geüniformeerde politiemannen, een man in burger, 
die naar zijn uiterlijk te oordelen rechercheur moest zijn en 
twee aan elkaar geboeide arrestanten, een burger en iemand 
in een militair uniform. Op mijn trein wachtend, keek ik de 
rechercheur eens aan, die naar de zede van vele onzer recher- 
cheurs in de bekende grijze overjas was gekleed. Toen ik zijn 
gezicht zag, was ik plotseling met stomheid geslagen. Want 
dat was het gezicht van de mij zo vertrouwde S.S. Sturmbann- 
führer Joseph Schreieder, Kriminaldirektor der Sicherheitspolizei, 
destijds wonende in Munchen, Schliefenstrasse 10. Tijdens de 
bezetting was hij eerst Kriminalrat b. d. Befehlshabcr der 
Sicherheitspolizei. In 1944 werd hij wegens zijn ,,menslievend" 
optreden tot Kriminaldirektor bevorderd. 
Twee Nederlanders geboeid, de Kriminaldirektor vermomd als 
rechercheur, vrij en frank. Ik overwoog — in Nedeland kan 
men thans op dat gebied van alles beleven — dat meneer 
Schreieder (Nederlanders in officiële functie noemen hem thans 
zo) de twee geboeiden kan hebben aangezet tot het misdrijf, 
waarvoor zij zich nu tc verantwoorden zouden hebben. 
Het vijftal ging de tunnel in. De politiemannen bewaakten dc 
aan elkaar gekoppelde twee Nederlanders. Schreieder ging on- 
geboeid en goed gehumeurd, zoals ik hem onlangs bij de 
rechtzaak-Van der Waals ook ongeboeid zag wandelen en 
zonder speciale bewaking. 
Schreieder was natuurlijk niet bij de behandeling van de zaak- 
Breed aanwezig, zodat die veertien dagen moest worden uit- 
veel verkeren. 
gesteld. Hij is al weer meneer Schreieder geworden en behoort 
ai weer tot het Herrenvolk. En hij zal nog wel eens denken 
over kaaskoppen. Er kan soms heel gauw in dc wereld heel 
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Roelof Schraa 
Geb. 28 November 1920 
te Zwartsluis. 
Ge/us. 10 October 1944 
te Oldebroek. 

Tussen deze data ligt het leven van Roelof 
Schraa. Niets menselijks vreemd. Zon en scha- 
duw. Moeite en vreugde. En uit de branding 

des tijds als overwinnaar te voorschijn gekomen. 
Zijn leven ging rustig voort tot hij in t laatst van 
"42 naar Duitsland moest. 
Na aanvankelijke weigering, ging hij noodgedwongen 
en deed rustig zijn werk. 
Maar niet lang! 
Er ging iets groeien dat hij niet meer de baas kon 
blijven. , ^ , , 
Onweerstaanbaar kwam het besef van weerstand te 
moeten bieden op alle fronten. Weg uit Duitsland. 
De onderdrukker niet langer helpen, op wat voor 
manier dan ook. Vluchten! En tegenwerken! 
In het begin van '43 ondernam hij de eerste ontsnap- 

pingspoging, die, helaas, mislukte. Hij werd opgesloten in de gevangenis van 
Oberhausen. „ , ,  , 
Maar zie, wat de vijand ten kwade dacht, maakte God ten goede. Hier moest 
hij leren dat Gods wegen heilige wegen zijn, waarop hij zijn leven moest zetten. 

BiMe^opruimingswerkzaamheden van Keulen ontsnapte hij en wist gezond zijn 
vaderstad te bereiken. Al gauw werd in Oldebroek een gastvnj onderdak ge- 
vonden op een boerderij, waar hij veilig scheen. Hier speelde hij voetbal, bracht 
melk naar zijn oom, hielp, zoals velen, de boer bij zijn werk. Kreeg vrienden, 
kwam ook wel eens na spertijd thuis, kroop 's avonds in de schuilplaats onder 
de hooiberg en kwam er 's morgens vroeg weer uit. 
Alles zo heel gewoon. ■ . . . ^ j t 
Langzaam aan groeide het besef, dat hij een plicht te aanvaarden had: het dreet 
hem voort. 
Het groeide boven hem uit. _ • 
Half '44 kristalliseerde dit in zijn spontane medewerking aan „Strijdend Neder- 
land", dat hij vermenigvuldigde voor Oldebroek en omstreken. 
Een stencil werd op die beruchte razziamorgen van de tiende October 44 op 
hem gevonden. 
Kersvers, juist weggehaald bij de contactman. 
Namen noemen? 
Nooit! 
Zijn belofte om te zwijgen onder alle omstandigheden deed hij gestand. 
Dit bracht de S.D. tot razernij. Toen men bovendien op de boerderij een porte- 
feuille vond met een compromitterende foto erin, was een korte beraadslaging 
genoeg om het vonnis te vellen. 
Hij kreeg het bevel tegen de hooiberg te gaan staan. 
Voor het laatst ademde hij de rijke geur in, voor het laatst zag hij de knotwilgen, 
als treurend om wat er geschieden ging.  — 
Een» korte knal en in het achterhoofd getroffen, viel 
zijn lichaam achterover. 
Hij moest eerder sterven dan ongehoorzaam te kun- 
nen worden aan de taak, die hij eens aanvaardde. 
Een leven, zo gewoon, tóch een roep die doorklinkt 
tot in later eeuwen. 

JK. 

in memoRiam 

kampen heRöenkt 
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DrRoelof Jan Dam 
Geb. 18 November 1896 
te Barneveld. 
Ge/us. 10 April 1945 
te Assen, 

Laat hun dit land zolang Uw zon zal schijnen. 
God, doe het ons ontvangen uit Mn hand. 
Laat ons slechts wat zij wonnen met hun pijnen 
Herboren worden tot één vaderland! 

(Illegaal gedicht) 

oen de zware Heinkel's nauwelijks enige uren 
over ons heen daverden en de luchtbescher- 
mingsdienst nog niet vermoeid was door het 

eindeloos herhalen, dat er dood en verderfzaaiende 
machines in aantocht waren, sprak Dr. Dam als rec- 
tor van het Geref. Gymnasium te Kampen, reeds voor 
de verzamelde klassen van zijn school. De leerlingen 
luisterden met ernstige gezichten naar zijn woorden, 
die het nationaal-socialisme blootlegden in zijn anti- 
christelijke en totahtaire strekking. Hij toonde aan, 
dat het een strijd zou worden die niet alleen voor 
onze nationale vrijheid, maar meer nog voor het zijn 
of het niet zijn van de christelijke levensovertuiging 
gevoerd zou worden. 
Een eikeboom slaat in de storm zijn wortels breder 
uit. Zo ook met hem—.. 
Als een pilaar stond hij en was voor zijn omgeving een man waarop men nooit 
tevergeefs een beroep deed. De Jood die onderduiken moest, de man die ver- 
zetswerk wilde doen. de politie-man die weigerde een ariër-verklaring af te leggen, 
de boer die niet wist hoe te handelen, ze vonden allemaal steun bij hem. Hij 
opende de Schrift en liet de wijde strekking er van zien aan mannen, die later 
vooraan stonden in het georganiseerde verzet, zoals Hilbert van Dijk, ^ bjaak 
van der Horst en Marinus Post. Het illegale blad „Strijdend Nederland wferd 
door zijn adviezen wat het was. Kerk, school, arbeidsdienst, piloten, politieke 
studieclubs, voedselvoorziening, KP.-werk, het had alles zijn aandacht. De 
heftig opbruisende staking in April—Mei '43 werd door hem in rustige banen 
geleid. Bovendien stelde hij over dit spontaan verzet een verslag samen dat 
verspreid werd in het Ruhr-gebied. De aristocratie van zijn geest en grote be- 
kwaamheden maakten hem onwillekeurig tot onze leider. De warmte van zijn 
hart hielp immer op de juiste manier. Voor het kleinste was hij niet te groot, 
voor het grootste niet te klein. Nadat hij in Januari 44 moest onderduiken 
was zijn leven als leider van „Trouw" in de vier Noordelijke provinciën, geheel 
aan het verzet gewijd. 
Nieuwjaarsdag vertrok hij per fiets en begon het grote werk om avond aan 
avond in vergaderingen de weerbaarheid van ons volk te verhogen. Om meer 
te künnen doen ging hij na de vergaderingen weer verder, sliep in hooibergen 
en nam een boterham mee voor onderweg. 
Eens ontmoetten we hem in Genemuiden, klets-, kletsnat. , , . 
Op onze vraag waarom hij toch gekomen was gaf hij geen andere verklaring 
dan; dat was afgesproken. „ „ . , r-. ,i,„ 
De boodschap van zijn arrestatie op 13 Febrüan 45, op weg door Drenthe, 
ontstelde iedereen. De bevrijding waarvoor hij zo nodig was, scheen haast 
voor 't grijpen. Hij zag de moeilijkheden en de mogelijkheden van de vrede 
zo scherp. Al van begin '44 waarschuwde hij voor de splitsing in ons volk. 

Het schreide dan ook in ons toen we hoorden van 
de laaghartige moord vlak voor de bevrijding van As- 
sen. Door heel het leven van deze vriend liep één 
lijn; trouw! Aan het Woord en de belijdenis. 
Heerste één gedachte: dienen! 
Van wieg tot graf, één fundament: Jezus Christus. 

JK. 

Stelt U zich hem voor; Klein van postuur, donker 
uiterlijk en een zware stem. Onopgemerkt gaat 
hij door de straten van Kampen. Bij de een 

duwt hij iets door de brievenbus, bij de ander glipt 
hij een achterdeur binnen. Wat doet hij eigenlijk? 
De buitenwereld schuift langs hem heen en weet van 
zijn bestaan niet af. 
Dirk was onze trouwe geheime koerier van de perfect 
georganiseerde plaatselijke LO. Hij zorgde speciaal 
voor het contact tussen de sub- en de hoofdcommissie, 
die streng geschekien waren. Alles wat er in de stad 
te horen was, kwam door hem ter kennis van de 
betreffende man. Hij faalde nooit. Een ideale helper, 
gesloten als het graf, ook het kleinste geheim liet 
hij niet los. 
Hoe hij ook altijd de juiste papieren uit zijn uitpui- 
lende portefeuille pakte, is nu nog een raadsel. Tien- 
tallen stamkaarten, honderden bonkaarten, zegeltjes en 
geld, alles was bij hem vertrouwd. Ontsnapte gevan- 
genen uit Amersfoort kregen van hem een pruik en 
hij bracht ze naar de fotograaf. 
Nog geen negentien jaar oud, deed hij dit gevaar- 
lijke werk, maakte schema's om de organisatie nóg 
meer te perfectionneren. Dat zat hem in het bloed als 

economisch student. Toen hij rustig weigerde om de beruchte loyaliteitsverkla- 
ring te tekenen, moest hij hiermee tegelijk zijn hartewens vaarwel zeggen. Hij 
wilde n.1. zodra hij was afgestudeerd naar Indië. Nooit kwam er een woord 
van spijt uit zijn mond. 
Hoe keert toch in alle herdenkingen ditzelfde refrein terug, dat er geen dra- 
gers van beginselen zijn, maar enkel gedragenen. 
Die morgen van de vijfde Januari 1945 verbleekte hij alleen, schrok niet, want 
hij had de consequenties al lang overdacht. Zijn scherpe geest waarschuwde 
hem voordat hij met het werk begon, zijn teergevoelige ziel overwon tenslotte. 
Onder het oog van zijn bewaker moffelde hij de voor anderen bezwarende 
papieren weg en ging toen rustig mee. 
Zijn brieven uit het concentratiekamp getuigden van een nauwkeurig onder- 
zoek of de schuld van die vreselijke arrestaties soms bij hem lag. 
Arme Dirk, neen, dappere Dirk, wie kon nog voorzichtiger zijn dan jij. 
In het kamp te Sandbostel overleed hij een week na de bevrijding. Totaal uit- 
geput. 
Hij was te moegestreden om nog naar Nederland te kunnen komen. 
Hij sloot de ogen voor altijd hier op aarde. 
Maar we kunnen het mee juichen met een van zijn vrienden, die dichtte: 

Dirk van W ijk 
Geb. 25 December 1924 
te Alphen a. d. Rijn. 
Overleden 8 Mei 1945 
te Sandbostel. 

Dirk is bevrijd, bevrijd door 's Vaders engelen. 
Zij brachten stil zijn ziel naar 't hemels Paradijs. JK. 

Om vertrouwelijk met Henk te kunnen praten 
moest men zijn intiemste vriend zijn. Nooit kwa- 
men vreemden erachter wat in hem omging. Een 

gesloten karakter en een vaste wil merkte men bij 
hem op. 
Op de U.L.O., later op de H.B.S. te Zwolle, kenden 
zijn leraren hem als een knaap, die taai volhield om 
het gestelde doel te bereiken. Wat er ook in de weg 
kwam, alles overwon hij met de koppigheid, die veel 
mensen groot maakt. 
Hij wilde verder studeren, straks na de oorlog, de 
Economische Hogeschool en dan de wijde wereld in. 
Het mocht helaas niet zo zijn. 
Als een der eersten opgeroepen in de arbeidsdienst, 
dook hij onder toen de Hitler-groet verplicht gesteld 
werd. Hierover sprak hij met niemand. Dat besliste 
hij zelf. Wonderlijk hoe hij, zo jong, reeds begreep dat 
dit de eerste poging van de vijand was om onze jeugd 
murw te maken. 
Voortaan was er geen twijfel meer mogelijk, hoe de 
strijd gestreden zou worden. Toen men het verzet in 
Elburg organiseerde, werd hij LO.-raedewerker en wel 
zo in het geheim, dat zijn broers, die hetzelfde werk 
deden, het niet wisten. Hij was voorzichtiger als ieder 
ander. De piloten, die hij vervoerde, kunnen er van mee praten. 
Zodra de radio's moesten worden ingeleverd, ging hij nieuws verspreiden. Het 
duurde dan ook niet lang of het contact met „Strijdend Nederland uit Kampen 
werd gelegd. Drie maal per week haalde hij de krantjes, rustig fluitend langs de 
Duitse wachtposten fietsend. Na enige tijd werden de gevaren te groot om met 
zulk bezwarend materiaal over de weg te gaan en ging hij, in samenwerking 
met zijn broers, zelfs S.N. verzorgen. Het gebeurde goed, zoals alles wat hij 
deed, af was! i 
Woensdagmiddag, 11 April 1945, ging hij weg. Een ander moest het illegale 
blaadje maar verspreiden. Hij had andere bezigheden, die hij niet vertelde. Zijn 
weg voerde naar Heerde. Hier vocht hij mee bij het uitvoeren van de belang- 
rijke opdracht om de Duitsers de pas af te snijden. «... , 
In het vreselijk vuurgevecht, dat zich bij de schaapskooi aan het Griftkanaal 
ontwikkelde, is hij gevallen. De jongste van de groep, een van de dappersten. 
Typerend voor zijn levenshouding zijn de woorden, gesproken in de nacht van 
Donderdag op Vrijdag 13 April, toen hij met zijn vriend de gevaren onder ogen 
zag. Deze woorden zijn niet hoogdravend, zo heel eenvoudig sprak hij: t,Ik 
strijd voor een heilige zaak waarvoor God mij geroepen heeft. Moest ik het 
vroeger zonder wapenen doen, thans heeft God mij de wapens gegevens en ik 
moet gaan," 20 jaar oud; heldendom is niet afhankelijk van leeftijd. 
Hij blijft voortleven in onze herinnering. 

Hendrikus Hulst 
Geb, 22 Februari 1925 
te Elburg. 
Gesn. 13 April 1945 
te Heerde. 

JK. 
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BOOMAARS-PUYENBROEK VERHUIZEN HET BEST" 

LOUIS BOOMAARS J. PUYENBROEK 

Het bestuur van het district 
Venray der G.O.I.W. verzoekt 
allen, die in de bezettingstijd 
ondergedoken zijn geweest te 
Venray en omgeving, hun na- 
men en adressen te willen op- 
geven aan voornoemd bestuur. 
Een briefkaart gericht aan het 
secretariaat der G.O.I.W., D 
8c, Ooslrum (L), is voldoende. 
Herinnert gij U nog de tijd 
toen gij aldaar gastvrijheid 
hebt genoten ? 
Toont dan Uw erkentelijkheid 
en geeft onmiddellijk Uw naam 
en adres op I 

Hoofdpijn, Kiespijn, Zenuwpijn 

SAHAPIRIH 
->■ helpt a!tijd 

.Hier 

wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk! 

De N.V. Amsterdamsche Chininefabriek 

vraagt zelfstandig kunnende werken 

MANLIJKE 

KANTOORBEDIENDEN 

voor eenvoudige werkzaamheden, leef- 
tijd tot 23 jaar. 

Brieven onder No. 3341 D.D. aan Adv.-Kant. 
De Bussy, Rokin 60, Amsterdam-C. 

"V 

CV. DRUKKERiy/„DE RIJNSTREEK" 
)EN 

Jongeman, 24 jaar (oud-on- 
derduiker), zou gaarne van 
betrekking veranderen. Goede 
referenties. Ruime kantoorer- 
varing en verkoop van Manu- 
facturen. Indiensttreding 15 Juni. 
Wie helpt hem? Br. onder nr. 
853 a/h bureau v/d blad. 

Voor direct gevraagd : 
2 NETTE 

ScbildersUten 
burgerwerk, 
gezellige werkkring. 

Schildersbedrijf 
CAPELLE — (N.Br.) 

a. Voor scheepsinstall. 

DEMOBIL1SERENDEN, 
Wij kunnen plaatsen: 

Chef-Monteuzs 
le Monteurs 
Monteurs en 
Hulpmonteurs 

Instrumentmakers 
Draaiers 
Lassers 
Bankwerkers 
Wikkeiaars en 
Monteurs 

c. Tekenaars en Administratief personeel. 

Sterel & Wechgelaar-Zaandam-Electroteclinische Fabriek 

b. Voor schakelbord- 
bouw en fabrieksinst 

LITHO "ZAANLANDIA" 

ZAANDIJK 

OFFSETDRUK 

STEENDRUK 

CARTONNAGE 

Houtwarenfabriek P. FLENS, C.V. 
OOSTZAAN 

Kantoor en tabriek, 
Noordelnde C 12 - Taleroon 347 (K 7984 
Speciaal adres voor draai en fraiswerk. 
Vervaardigers van Huishoudel. artikelen. 
Speelgoederen en Techn. Houtwaren. 
Massa Houtwaren. — Vraagt offerte. 

N 

„Het werk van Flens 
is altijd naar wens" 

nMiiiimiimiimiiiimiiiiimmiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiimnimM»!: 

N.V. THERMA 
VONDELSTRAAT 36 A'DAM-W. 1 

| vraagt voor haar | 
| afdeling Centrale Verwarming, 
E s 
| bekwame 1 

te Monteur-Lassers | 

| voor werken in Amsterdam. 
Indiensttreding zo spoedig mogelijk. 1 
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Ingevolge paplertoewljzinq B.P.P. no. 4383 verschijnt deze uitgave weke* 
lijk» en ii ae omvang van dit nummer 8 pagina's, pagina-formaat 29 x 40. 

Gevraagd: y 

IPERSONEELCHEF 

TIJDWAARNEMERS 

Bredanaars! 
Komt, alvorens gij een nieuwe functie in de maat- 
schappij aanvaardt, eens praten op onze Personeels- 
afdeiing. Alle vakken uit de metaalbranche zijn in 
ons bedrijf vertegenwoordigd. 
DUS VOOR VELEN EEN KANS 

N.V. Ilzergieterijeii en EmaiMabrieken JE EI NA" 
BREDA 

N.V. Hollandsche Draad- en Kabelfabrick 
vraagt voor haar bedrijf 

ONGESCHOOLDE 

ARBEIDERS 

tot 40 jaar. 

Aanmelden bij de portier (Hamerstraat 2), 

Amsterdam. Dagelijks van 9—16 uur. 
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* De tragedie van een mens - van een volk ★ 

O berst Fullriede, een slanke figuur 
met gebruind gelaat, dat een lang- 
durig verblijf in warmere landstre- 

ken verraadt, gekleed in keurig grijs 
costuum met zwarte das. Een intelli- 
gente blik van achter kleine brillegla- 
zen in gouden montuur, Zo staat hij 
voor zijn rechters. 
Zijn antwoorden zijn kort en Correct, 
maar missen het agressieve, het hau- 
taine, van de meeste zijner wapenbroe» 
ders. 
Zijn wieg stond in Bremen, doch hij 
bracht het grootste deel van zijn leven 
door op een landgoed van 3000 HA in 
Zuid-Afrika. Daar wachten nu nog zijn 
vrouw en kind op zijn terugkeer, In —   
1938 moest hij zijn leven daar als 
grootgrondbezitter onderbreken, omdat 
„das grosze Vaterland" zijn diensten als officier nodig 
had. En hij was „een officier van formaat , zoals 
de procureur-fiscaal het in zijn requisitoir zeide. Hij 
wordt officier in Rommel's woestijnleger, het roem- 
rijkste der Duitse strijdkrachten. Op Sicilië en m 
Italië voert hij zijn mannen aan in de strijd en ten- 
slotte komt hij in Nederland terecht, „ 
Oberst Fullriede is geen man van „kadaverdiziph . 
Hij kent de eigen verantwoordelijkheid, verschuilt 
zich niet achter „Befehl ist Befehl". Meermalen wei-' 
gert hij hem gegeven bevelen op te volgen. 
Ook in Nederland doet hij dit enkele malen ten op- 

„Zichte van bevelen van Generaal Christiansen. De 
tegenstellingen tussen Partij en de oude „officieren- 
stand" spitsen zich steeds meer toe. En Fullriede weet, 
dat men op hem let. Zijn brieven worden gecensu- 
reerd en hij realiseert zich, dat verdergaande ob- 

' structie hem de kop kan kosten. 

Dan komt de aanslag op een auto met twee Duitse 
officieren „en twee soldaten, in de nabijheid van 

Putten. Een gewonde officier ontkomt en stelt Gene- 
raal Von Wühlisch van de aanslag op de hoogte. 
En deze geeft Oberst Fullriede telefonisch opdracht 
repressailles tegen Putten te nemen. Een schriftelijke 
bevestiging van Christiansen volgt, waarin het luidt; 
„Schuldigen erschiessen, alles niederbrennen . Alleen 
de huizen van 30 pro-Duitse boeren mogen blijven 
staan. Vrouwen en kinderen moeten worden - ge- 
ëvacueerd en de mannen op transport gesteld. 
En Oberst Fullriede realiseert zich wat hier van hem 
gevraagd wordt. „De vernietiging van een dorp . 
En het stuit hem tegen de borst. Hij vraagt zich af 
wat er zal gebeuren ,wanneer hij weigert. Het kan 
hem de kop kosten en een ander zal in zijn plaats het 
dorp plat "branden. Hij kan zich achter „ziekte ver- 
schuilen. Maar dat is zijn eer als officier te na. Hi) 
zal de opdracht uitvoeren, maar op zijn wgze. 
Wanneer een politieman als intermediair bij hem 
komt belooft hij voor de Puttenaren te zullen doen 
wat hij kan. Deze stelt een lijstje samen van huizen, 
die als krotten mogen worden beschouwd. En Oberst 
Fullriede geeft de betreffende pionier-officier opdracht 
15 a 20 huizen in brand te steken. Maar de soldaten 
branden er wel 100 op. Ook de mannelijke bevolking 
levert hij aan de SS. uit. 
Fullriede ontmoet in Putten een dame, die in zorg is 
over haar bejaarde moeder. Hij gaat met haar naar 
huis en geeft vrijstellingen voor twee huizen. Er hangt 
een foto van de Koningin in het huis en staande voor 
die foto zegt Fullriede: „Das ist ein richtige Frau". 
Tot de oude moeder zegt hij: „Huil niet moeder, ik 
kan huilen" en tot het dochtertje, wanneer hi) wijst 
op de foto van haar vader, die koopvaardijkapitein 
Is: „Je-kunt groot zijn op je Vader". 

'et drama van Putten is er één van bloed en vuur en tranen. 
Het bloed van 426 mannen, het vuur dat 98 woningen verteerde, de tranen 

van 254 weduwen en 573 wezen. Dat bloed roept nog steeds om vergelding, de 
gloed van het vernietigende vuur brandt nog steeds in de harten der Puitenaren 
en de tranen zijn nog niet gedroogd in de ogen van weduwen en wezen. 
Maar het drama van Putten is ook het treurspel van een Duits officier, Oberst 
Fritz Wilhelm Hermann Fullriede, de man, die het bevel gaf tot het wegvoeren 
van de mannen uit Putten; de man, die het sein gal voor de brandstichting. 
Het Bijzondere Gerechtshof te Arnhem eiste een verwonderlijk lichte straf tegen 
deze man. Vijf jaar gevangenisstraf. Een eis, waarvan men even schrikt, als men 
alleen ziet op het aangerichte leed. Een eis, waartegenover men begrijpend gaai 
staan, wanneer men kennis neemt van de tragiek in het leven van deze Officier. 

Daarmede toonden wij mensen als 
Fullriede te zijn. Misschien edele, brave 
vaderlanders. Wellicht mensen, die veel 
deden voor het vaderland. Wellicht 
mensen, die bij andere gelegenheden 
ronduit „neen" gezegd hebben. Maar 
eens waren we „Fullriede s" en tracht- 
ten we veel te redden door ten halve 
mee te gaan. God bewaarde de meesten 
onzer ervoor dat onze daden gevolgen 
hadden als ze voor Putten hadden, 
maar dat was niet onze verdienste. 

„DE ZWERVER" 
Print Hendrikkade 152 - Amsterdam-C. 
Telefoon: Red. 44566 * Adm. 41063 

Hij is ervan overtuigd, dat het saboteren van de hem 
gegeven opdracht hem de kop zal kosten, want hij 
vraagt na de oorlog zijn vrouw en zoon te berichten 
van dit gebeuren, dat hem de vrijheid of het leven zal 
kosten. Zover is het niet gekomen, doch wel wordt 
Fullriede, ten tweede malen in zijn loopbaan, naar 
Duitsland teruggeroepen, wegens het niet-uitvoeren 
van een bevel. Vermoedelijk was Fullriede ook één 
der officieren, die een rol speelde in het 20-Juni- 
complot tegen de Führer. 

Dat is de tragedie van een Duits officier. 
De tragedie van een mens. 

Een mens, die de draagwijdte van zijn handelingen 
kent. Een mens, die blijk geeft meermalen „neen" te 
durven zeggen. Een mens, die op een beslissend 
ogenblik toch het „neen" niet durft uit te spreken, 
maar tracht „ervan te maken wat ervan te maken 
is". Ook al kan dat hem „de kop kosten". 
Wij schrijven dit alles niet om deze mens, deze Duit- 
ser vrij te pleiten van schuld. 
Er ligt echter zo kennelijk een les in deze histo- 
rie, dat wij deze niet mogen verwaarlozen. Die 
les is deze, dat men nooit een maatregel, die men 
niet kan verantwoorden, gedeeltelijk moet uit- 
voeren, omdat anders een ander deze geheel zou 
kunnen toepassen. Oberst Fullriede heeft Putten 
niet kunnen redden met zjjn halve maatregelen, 
hoewel er het risico voor durfde nemen het 
leven te verliezen. Wanneer men dat risico durft 
nemen moet men ook consequent weigeren. Voor 
hetgeen een ander, die dezelfde opdracht krijgt, 
zal doen, draagt men niet de verantwoordelijk- 
heid. 

* 
Er waren vele Fullriede's in ons land. En bij tijd 

en wijle hadden wij allen overwegingen, gelijk aan 
die van deze mens. Wij keken hoe ver wij gaan. kon- 
den om erger leed te voorkomen. 
Gelukkig zijn weinigen voor een zo vreselijke keuze 
gesteld als Oberst Fullriede. Maar in principe hebben 
velen gehandeld als hij. 
Daar waren hoge ambtenaren, die op hun stoel ble- 
ven zitten, opdat geen NSB-er het fluweel zou be- 
kleden en hele maatregelen nemen, waar zij met halve 
volstonden. 
Daar waren Burgemeesters, die juist zoveel of zo wei- 
nig uitvoerden, dat ze niet werden weggestuurd en 
meenden zo veel voor hun dorpelingen te kunnen be- 
reiken. 
Daar waren journalisten, die veel gif uit hun kranten 
weerden om hun blad maar te laten voortbestaan naast 
de nationaal-socialistische pers, maar toch zoveel wa- 
ter bij de wijn moesten doen, dat deze niet meer 
drinkbaar was. 
Daar waren politiemannen, die op een of andere wijze 
opdrachten geheel of gedeeltelijk uitvoerden om zich 
op ander gebied verdienstelijk te kunnen maken. 
En wij tekenden ariër-verklaringen, loyaliteitsverkla- 
ringen, haalden persoonsbewijzen en ausweiscn., 
leverden radio's en koper in, alles om  op ander 
gebied goed werk te kunnen doen. 

De tragedie van Fullriede is de trage- 
die van ons volk, dat dikwijls meende 
slimmer te kunnen zijn dan de bezetter, 
dat meende te kunnen terugkeren, wan- 
neer het ten halve meeging. En dat 

geen mogelijkheid meer zag tot terugkeer. Dan mo- 
gen de motieven nog zo edel zijn, het resultaat is een 
verschrikking. Daarvoor mag men „de kop" niet wa- 
gen. Het leven mag men slechts veil hebben voor 
een onverschrokken „neen". 
Het leven van Oberst Fullriede is een gebroken 
leven, ook al krijgt hij een milde straf. Hi] zal het 
als een schandvlek met zich dragen. Het bloed en 
het vuur en de. tranen van Putten zullen zijn ziel 
blijven branden. 
Zo zullen het bloed, het vuur en de tranen van 
Nederland blijven branden op de ziel van hen, die 
deden als hij. 
De weg van de weerstand is niet die van het ten halve 
gaan. Het is de weg van het vastberaden „neen"; de 
weg van het verzet. a AD. 

Ook „De Zwerver" werkt mee 

voor de jongens overzee! 

„De Zwerver" wil hen, die reeds een Indië-abon- 
nement namen, en hen, die dit tot heden verzuim- 
den <—- maar het zeker in de naaste -toekomst zul- 
len doen! — niet alleen laten staan in het betonen 
van medeleven met de mannen in de tropen. Nog 
deze week komt een extra-editie van „De Zwer- 
ver". een zgn. demobilisatienummer uit, dat uit- 
sluitend bestemd is voor de demobiliserende mili- 

Met medewerking van verschillende militaire in- 
stanties is het mogelijk geworden deze „soldaten- 
Zwerver" reeds bij het in Indië aan boord gaan 
aan de eerstvolgende 5000 demobiliserenden — 
want zo groot is de oplaag uit te reiken, 
waardoor dit nummer wordt wat het wil zijn: een 
eerste groet uit het verre vaderland aan de thuis- 
varenden. 
De twaalf pagina's, uitgevoerd in rood. wit en 
blauw, zijn gevuld met voor de demobiliserende 
militair wetenswaardige artikelen van de hand van 
prominente figuren als Generaal Kruis en Lt.-Kol. 
G. Pruis, directeur van de demobilisatie, Ds. J. 
C. Koningsberger, Chef-Legerpredikant, L. A. M.^ 
Goossens, Leger-Aalmoezenier, J. M. Fentener van' 
Vlisslngen, Lt.-Kol. J. J. F. Borghouts e.a. Het 
ligt in de bedoeling, enkele artikelen successie- 
velijk ook in de komende „burger-nummers" te 
plaatsen, zodat alle lezers van de inhoud kunnen 
kennis nemen. ' t> 
Reeds eerder gaf „De. Zwerver een zgn: „Wel- 
korastbrief" uit aan terugkerende mihtairen. De 
omvang van deze Welkomstbrief was veel klei- 
ner, maar het systeem van het opnemen van per- 
soneelsadvertenties is ook in het nieuwe demobili- 
satie-nummer gehandhaafd. Op deze wijze hoopt 
„De Zwerver" reeds op bescheiden schaal contact 
te kunnen leggen tussen werkgevers en werkzoe- 
kenden. 
Dat deze jongste en wel zeer bijzondere „Zwer- 
ver" een goede overtocht en een hartelijke ont- 
vangst moge hebben! 
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In bet nationale park ,,dc Hoge Veluwe" werd voor het eerst 
tijdens de Pinksterdagen een zwarte ooievaar waargenomen. 
Volgens deskundigen is het ruim 300 jaar geleden, dat de zwar- 
t« ooievaar in ons land verblijf hield. 

(A.N.P.). 
Actief als we zijn, trokken we onmiddellijk naar de 
Veluwe om de invloed van de komst van deze zwarte 
gast op het vreemdelingenverkeer te kunneiv vaststel- 
len. Wij dachten, dat het stimulerend zou werken. 
Maar we troffen ontstelde en ontredderde mensen aan, 
die hierin de ondergang van de pensionhouderij za- 
gen. De post torste zware pakken brieven van men- 
sen, die meldden, dat ze deze zomer maar wilden af- 
zien van een verblijf op de Veluwe. Alles vanwege 
die zwarte ooievaar. Want ooievaars, dat weet u 
toch wel, komen nooit alleen. Dat is alles goed en 
best. Maar wie is er nu gesteld op het bezoek van 
een „zwarte ooievaar"? 
Zelfs in Friesland schijnt men de „zwarte" con- 
currentie van de Veluwe te vrezen. In het „Friesch 
Dagblad" lazen we tenminste onderstaande adver- 
tentie: 

BAKERI) te koop. Omzet plm. 20 zak; met ruime toe- 
wijzing voor banket. Direct te aanvaarden. Zonder beno- 
digd kapitaal onnodig te reflecteren. 

Als zelfs bakers met ruime toewijzing haar practijk 
te koop aanbieden, dan is dat wel een veeg teken. 

Zoals de meeste mannen, zijn wij een trouw lezer 
van de rubriek „Voor de Vrouw". Welk blad wij 
ook in handen krijgen — en dat zijn er nog al wat 
— we slaan eerst op wat de dochteren Eva's el- 
kander te zeggen hebben. Och, 't is niet altijd de 
moeite waard. Maar wat Gertrude in het „Nieuws- 
blad van het Noorden" in het midden brengt is 
meestal ^kostje" voor ons. Ditmaal heeft ze ons 
echter diep gegriefd. Dat begon al met het opschrift: 

„Verzorg uw hals". 
Natuurlijk hebben wij mannen recht op verzorging. 
Maar we wensen geen „hals" genoemd te worden. 
Ze maakt het echter nog erger — veel erger. 
,,Er zijn ontelbare vrouwen, die aandachtige en langdurige zorg 
aan haar gelaat wijden: er zijn er zeker evenveel, die haar hals 
geen blik waardig keuren. En zo is het maar al te vaak de 
hals, die de leeftijd van de vrouw verraadt. Een ,,oude" hals 
en een jong gezicht gaan niet samen; de eerste doet aan het 
laatste op de ernstigste wijze afbreuk." 

Zijn wij „halzen" geen blik meer waardig? Verraden 
wij de leeftijd van onze'vrouwen? Doen „oude" hal- 
zen ernstige afbreuk aan jonge gezichten? 
Maar de remedie, die ze voorschrijft is nog erger. 
,,Een gelige hals is te lelijker naarmate het gelaat — dat bij 
die hals behoort — of liever er volstrekt niet bij behoort «— 
frisser roziger is. Zulk een hals moet worden opgeblankt. 
Het sap van een halve citroen in een klein glas water geeft, 
als lotion gebruikt, vaak reeds enig resultaat. Maar een hals, 
die een krachtiger ,,bad" nodig heeft, kan haar toevlucht nemen 
tot een mengsel van 30 gram glycerine, 30 gram rozenwater, 10 
druppels tinctuur van benzoë, 40 gram sterke alcohol (90%). 
Een derde deugdelijk recept bestaat in een mengsel van Vijf 
druppels ammoniak en een half glas rozenwater." 

We laten ons niet opblanken, wij, halzen. Niet met 
citroenen, of glycerine en rozenwater. Niet met am- 
moniak en tinctuur van benzoë. Niet met alcohol 
(90%)  doch laten we redelijk blijven. Over dat 
laatste willen we nog eens ernstig denken. 
Dat Gertrude. zich wachte voor verdere experimen- 
ten. We Waarschuwen haar met een citaat uit haar 
eigen artikel, (enigszins gewijzigd): 
„De hals is bescheiden. Zij (hij) vraagt flïct al te veel zorg. 
maar zij (hij) wenst ook niet te worden verwaarloosd. Want 
dan wreekt zij (hij) zich en vaak op de meest meedogenloze 
■wijze."* 

DOELENZA^L 
Meikaart 1948 
Hedenavond, Moeders en Zonen uitverkocht. 

(Adv. Parool), 
We zijn naar de Doelenzaal gerènd om tenminste nog 
iets op onze Meikaart te bemachtigen, maar 't was 
al mis. De Doelenzaal bleek niet zo coulant te zijn 
als onze sigarenwinkelier. Die zorgt altijd, dat we 
niet vergeefs met onze tabakskaart komen. De Moe- 
ders en Zonen waren al uitverkocht; we konden al- 
leen nog maar 'n paar Vaders krijgen van mindere 
kwaliteit. Die moesten we niet. We hebben n.1. zeer 
onprettige en pijnlijke herinneringën aan Vaders in 
verband met een voetbal en gebroken ruiten. Daar- 
om wilden we in elk geval geen Vaders op onze 
Meikaart. We konden wèl Dochters krijgen, maar 
alleen zwart  

ALS 'T WAAR IS... 

Stalin en Wallace hebben elkaar de bal toegegooid. 
Wallace, een Amerikaan, die verrukt is van het com- 
munisme, heeft een brief gepubliceerd, waarin voor- 
stellen gedaan worden om een eind aan de internatio- 
nale moeilijkheden te maken. 
Stalin heeft de bal opgevangen en met een bevallige 
zwaai teruggegooid. Hij is 't met Wallace eens en wil 
diens document als basis aanvaarden. 
Ja, zo'n brief van een communistenvriend is in het 
vrije Amerika nog mogelijk. Wanneer lezen we nu 
eens een brief van iemand uit Rusland, die het met 
Stalin niet eens is. Maar hoe dan ook, het spel be- 
valt ons. We doen mee met de heren, al zal Stalin 
ons eerst een paar vragen moeten beantwoorden, 
voordat we geloven, dat 't hem ernstig is. 
Dat doen we maar aan de hand van de door Stalin 
goedgekeurde voorstellen van Wallace. 

1. Een algemene beperking der bewapening en een 
verbod van het gebruik van atoom-wapenen. 

De atoomdruiven zijn blijkbaar wat zuur. 
Maar mogen nu voortaan controle-commissies van de 
Verenigde Naties in Rusland de bewapening con- 
troleren? 

2. Het sluiten van vredesverdragen met Duitsland 
en Japan en de kwestie van de ontruiming van 
deze bezette gebieden. 

Zullen de Russen de conferenties over deze vredes- 
verdragen dan niet langer saboteren en onmogelijk 
maken? En zullen de Russen nu stoppen met de op- 
ruiming van materiaal en mannen in Oost Duits- 
land en met hun eigen ontruiming beginnen? 

3. De ontruiming» van Korea en China. 
Hoera! Dus dan zullen de communisten ophouden 
de wettige regering in China te bestrijden door het 
geven van steun en wapenen aan de opstandelin- 
gen? En zullen de Russen dan tevens vermijden vrije 
democratische verkiezingen, zoals in Korea, te sa- 
boteren en terroriseren, omdat zij iedere uiting van 
vrijheid vrezen? 

4. De eerbiediging van de souvereiniteit van alle 
landen ajzonderlijk en het zich onthouden van in- 
menging in hun binnenlandse aangelegenheden. 

Volkomen juist. Dus we mogen verwachten, dat de 
Russen zich niet meer zullen bemoeien met de staten 
van Oost-Europa en met Finland; dat zij de wegge- 
voerde „niet-communisten" zullen terugleiden en vrije 
verkiezingen zullen tolereren in die landen onder toe- 
Zicht van de V.N.? 

5. De ontoelaatbaarheid van militaire bases in de 
landen, die lid zijn van de V.N. 

Voelt U ook voor de ontoelaatbaarheid van ideolo- 
gische bases in andere landen? 

6. De ontwikkeling van de handel tussen alle lan- 
den, zonder daarbij een enkel land bij de andere 
achter te 'stellen. 

Zonder commentaar O.K. Wij zijn voor vrijhandel. 

7. Hulpverlening in het kader van de V.N. aan 
en economisch herstel van de landen, die door de 
oorlog hebben geleden. 

Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht. 
Mag Marshall ook meedoen? 
8. Het verdedigen van de democratie en hei garan- 

deren van de burgerlijke rechten in alle landen. 
Dit is een onverwachte bekering van Stalin. Beter 
laat dan nooit. Hij gaat de dictatuur dus afschaffen. 
Wij vragen alléén: Meent U het nu echt of is dit 
ook al propaganda? 

Kinderopvoeding 

De Bisschop Von Galen, één van de moedig- 
ste getuigen in Duitsland tegen de Nazi-tyran- 
nie, hield een preek, waarin hij aantoonde de 
onjuistheid om de kinderen door de Staat te 
doen opvoeden met uitsluiting van de geeste- 
lijkheid en het ouderlijk gezag. 
Terwijl Von Galen aan het preken was, stond 
een Nazi-autoriteit op en riep door de kerk: 
„Hoe kan een man, die zelf geen kinderen heeft, 
spreken over kinder-opvoeding?" 
Hierop antwoordde Von Galen onmiddellijk: 
„Ik verbied in deze kerk iedere critiek op onze 
Führer". 
,(Uit. Open dat luik. Uitg. J. N. Voorhoeve, 

Den Haag). 

(n 
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Enige tijd geleden sprak een jonge Nederlander 
een oud-soldaat van de „Lujtabwehr". De 
Nederlander vroeg aan de Duitser: hoe kwam 
het toch dat de Duitse soldaat over het alge- 
meen vrij goed stand hield? De Duitser ver- 
telde toen, hoe bij zijn luchtajweerbatterij dat 
werd geleerd aan de soldaten, toen ze voor het 
eerst in het vuur kwamen. Er was er één, 
die wegliep voor het moordende vuur van 
de R.A.F. Toen de aanval voorbij was moest 
de helé batterij aantreden en voor hun ogen 
werd de deserteur opgehangen. Daarna dacht 
ieder: Liever een kogel van de R.A.F. dan 
dat vreselijke. 

Over het bovenstaande spreekt een volk, dat 
geregeld oorlog voert en militairistisch van 
inslag is, als een betrekkelijk gewone zaak. 

Geheel anders stond ons volk in de mobilisatie 
tegenover de werkelijke oorlog. Diep in het hart 
geloofde men er niet aan. Het is een typisch 
humanistische fout (waaraan ook veel Christe- 
nen lijden) om de ontredderings- en chaosmoge- 
lijkheden in deze wereld te miskennen. Het is 
een gevaarlijke fout gebleken in de Meidagen 
van '40. Het boek „10—19 Mgi 1940. Beknopt 
overzicht van de krijgsverrichtingen der Ko- 
ninklijke Landmacht" *) is vol met waarschu- 
wingen voor het heden en voor de toekomst. 
In opdracht van de Minister van Oorlog werd 
het samengesteld door de Sectie „Krijgsgeschie- 
denis" van de Generale Staf. Veel er in is zeer 
pijnlijk om te lezen. Des te pijnlijker omdat de 
heldenmoed en offers de tegenstellingen nog 
scherper accentueren. 
In welke richting moet dan gekoerst worden om 
verder verval te voorkomen? 

Er stortte een stelsel ineen. 
Zowel naar binnen als naar buiten hebben we 

voor de oorlog veel dingen verkeerd aange- 
pakt. 
Om te beginnen met het laatste was daar de 
West-Europese neutraliteitspolitiek, die de Duit- 
sers de kans gaf éérst Denemarken en Noorwe- 
gen te verslaan, en daarna Nederland en België. 
Strategisch betekende dit voor Duitsland een 
enorm voordeel. Daarnaast staat vast, dat Ne- 
derland alléén niet in staat was hier véél aan 
te veranderen. Hoogstens hadden Nederland en 
België als „neutralen" een betere verdediging 
kunnen vormen door strategisch samen te wer- 
ken. Maar veel was er niet aan te doen. De tijd 
was er niet rijp voor. De diplomatie begon met 
ernstig te falen toen Chamberlain naar Mün- 
chen ging. Er zijn symptomen, die er op wijzen, 
dat we in W. Europa iets hebben geleerd. 

Of we naar binnen, als volk, voldoende hebben 
geleerd is zeer de vraag. Heft verval voor de oor- 
log werd gekenmerkt door slapheid van de re- 
gering en een amorf volk, d.w.z. er was geen 
eenheid, geen gezamenlijk ideaal, we hingen nau- 
welijks nog als los zand aan elkaar, we bleken 
lós zand te zijn. En zeer direct was dat een ge- 
volg van de daarvoor gevoerde politiek. 
We zagen een bataljon Rotterdammers bijna in 
zijn geheel van de Grebbeberg afvluchten. Toen 
we (na de capitulatie) dit uitzochten, was het 
antwoord van vele soldaten, die voor een groot 
deel jaren werkloos waren geweest; dacht U dat 
ik wou sterven in die hel daar op de Grebbeberg 
voor een volk dat mij in de steek heeft gelaten? 
Dit was slechts een halve waarheid (want „in 
de steek" werden de werklozen zeker niet ge- 
laten) maar in sociaal opzicht zijn er zeer ern- 
stige fouten gemaakt. De werklozen hadden allen 
werk moeten krijgen. Terwijl daar armoede heer- 
ste, was er anderzijds weelde, zatheid en over- 
dreven luxe, die de slapheid en decadentie in de 
leidende kringen van ons volk in de hand werk- 
ten. Het is onjuist onze werkloosheid politiek 
goed te praten door een vergelijking met het bui- 
tenland. Elk volk heeft eigen roeping en moge- 
lijkheden te benutten en van daaruit moeten de 
zaken beoordeeld worden. 
Wij willen de slappe houding van bovengenoem- 
de officieren en soldaten niet in het minst goed 
praten. Maar het staat vast dat een nationaal 
ontplooiïngsideaal een geweldige stimulans is om 
waarlijk een volksgemeenschap te vormen. Voor 
de oorlog vierden individualisme, egoisme en 
valse vrijheid hoogtij. Hoe dieper men doordringt 
tot het verval van ons volk, hoe duidelijker het 
wordt dat we van hoog tot laag en van links tot 
rechts daaraan schuldig zijn geweest. Onze schuld 
lag vooral in onvoldoende strijd tegen het stelsel 
van neutraliteit en individualisme. 
*) Uitgegeven door A. W. Sijthoffs Uitg. Mij., Leiden. 



DE STRIJD . ,■ l i • / 
ut dc y V LeiAt euxaaeu van 1940 

naar aanleiding 

van een boek 

Al tè zwart moeten we het ook weer niet zien. 
Op blz. XIV lezen we: Van verraad, gepleegd 
door officieren, onderofficieren en soldaten van 
het Nederlandse leger zijn geen feitelijke gege- 
vens bekend geworden. Helaas moet echter wel 
worden gconstateerd, dat verschillende officie- 
ren, onderofficieren en manschappen hun krijgs- 
plichterr hebben geschonden, onder meer door de 
onder hun bevelen staande plaatsen of posten 
buiten noodzaak eigendunkelijk te ontruimen of 
te verlaten, dan wel door zich aan het gevecht 
te onttrekken. 
Naast deze plichtsverzakingen treft men geluk- 
kig ook tal van gevallen aan van moed, onver- 
schrokkenheid, beleid, zelfopoffering, trouw, 
plichtsbetrachting en andere hoedanigheden, wel- 
ke de grondslag vormen voor een weerbare geest. 

De strijd zelve. 
Nadat op 16 en 17 Mei Z.K.H. Prins Bernhard 

namens H.M. de Koningin de troepen nog be- 
zocht in Zeeland, verliet C. II -40 R.I. als één, der 
laatsten te pl.m. 21.— uur op 19 Mei 1940 de va- 
derlandse bodem. Toen waren er 2067 militairen 
gesneuveld, waaronder 125 officieren. ErJs geble- 
ken, dat er in de strijdkrachten van hoog tot 
laag een goede kern aanwezig was van vastbe-, 
raden strijders. Zij verdienen onze hulde. Maar 
ientand eer bewijzen voor zijn trouw en opoffe- 
ringsgezindheid, wil zeggen: „In de geest ben ik 
het met je eens". 
We drukken ons voorzichtig uit omdat iemand 
naar onze mening alléén maar waarlijk held 
kan zijn bij de gratie Gods. Of men dit erkent 
of niet, voor het geloof ligt de zaak zo. Dit houdt 
ook in dat het verval van ons volk in wezen een 
religieus verval is. 
Eerbied voor de gevallenen wil zeggen: navolging 
van hun daden in deze tijd in mijn eigen leven. 
Want evengoed als in de Meidagen van '40 en 
in de bezettingstijd is er ook nü een goede zaak 
waar we ons aan kunnen geven. Wel is het van 
belang voor regering en volksleiders de goede 
zaak duidelijk zichtbaar te maken. 
Vaak stuit men in het boek op een ontstellend 
plichtsverzuim in de strijd. Dit is in de eerste 
plaats de schuld van officieren en onderofficie- 
ren, maar ook de man schappen zijn mede schul- 
dig. Het is de vruchtvan de geestelijke en 
materiële ontwapening 
van voor de oorlog. We 
hebben hiervoor reeds 
gezegd de schuld niet tè 
eenzijdig te zoeken en 
daarom is het goed dui- 
delijk vast te stellen dat 
we als volk hebben ge- 
faald. 
Na de lezing van dit za- 
kelijke militaire boek 
wordt het duidelijk, dat 
vooral het volksverzet na 
de strjjd in '40 onze na- . 
tionale eer heeft gered. 
Tegenwoordig is er een 
tendenz om woorden als 
nationale eer te be- 
schouwen als een onwer- 
kelijke romantiek, als 
een waarde die spel is 
en weinig zin heeft. Dit 
is een vervlakkend in- 
ternationalisme, dat on- 
juist is. 
Ook in de Bijbel wordt 
gesproken over „de eer 
en de heerlijkheid van 
een volk" en over „ge- 
rechtigheid, die een volk 
verhoogt." 
Nationale eer in de zin 
van volksroeping is een 
goed Ideaal. 
Laat ieder dat de men-' 
sen bijbrengen. Dat moet 
niet gebeuren door hol 
pathos, los van de wer- 
kelijkheid. Vóór 1940 
werd dit veel gedaan en 
de een schoof de schuld 
op de ander. Laat ieder 
de hand in eigen boezem 
steken. Zo zal er weer 
vertrouwen komen in de 
lage landen. Dat is één 
van de eerste eisen voor 
een levend volksgeheel. 
Men leze eens wat daar- 
over staat In de tweede 

helft van hoofdstuk 8 van wat de profeet Za- 
charia schrijft in het Oude Testament. Wie de 
totaliteit van leven en volk begint "te zien, hoedt 
zich voor eenzijdigheden en weet dat de kracht 
van 't volk over de hele lijn gewekt moet wor- 
den, op ieder terrein. 
Hoeveel beschamends er ook mag liggen in de 
strijd van Mei 1940, ondanks de gebrekkigheid 
van het leven van enkeling en volk,, is er op 
deze wijze uitzicht. • 

Tekortkomingen van de Generale Staf. 
Door het al te star vasthouden aan de traditie 

hadden we in Nederland vrijwel geen stoot- - 
troepen. Vroeger diende daarvoor de cavalerie, 
maar in de moderne oorlog is iets anders nodig. 
Dit ontbreken van stoottroepen is ons duur ko- 
men te staan toen in Rotterdam en op de Greb- 
beberg zulke gespecialiseerde troepen de hele 
situatie misschien hadden kunnen redden. Dit 
tekort was een miskenning van de specialisering 
van het moderne leven, van eenvoudige psycho- 
logische waarheden en van de eisen van het ge- 
vecht in de moderne oorlog, waarbij volk tegen 
volk strijdt. De Westelijke geallieerden. Rusland 
en Duitsland, allen hadden ze hun speciale een-- 
heden, die de bressen sloegen. Daarna stroom- 
de de massa van de gemiddelde troepen daar- 
door heen en meegevoerd door het succes hielpen 
zij krachtig aan een zo ver mogelijk doorsto- 
ten. 
Het is bekend dat een Generale Staf in vredes- 
tijd allerlei mobilisatieplannen voorbereidt. Zo 
heette de opstelling van het leger, voor het ge- 
val de aanval van Duitsland uit verwacht moest 
worden „de Concentratie Blauw". Nu is het zeer 
te betreuren dat geen „plan Londen" is uitge- 
werkt. Voor een zo ernstige zaak is het een dl 
te goedkoop argument te zeggen, dat het ge- 
makkelijk is daar achteraf mee aan te komen. 
Het is een eenvoudig tekort geweest aan impe- 
riaal defensief inzicht. Dit inzicht mocht ver- 
wacht worden. Hoeveel goede troepen en vrijwil- 
ligers hadden niet op allerlei schepen vervoerd 
kunnen worden naar Engeland. De marine heeft 
op eigen houtje nog gedaan wat zij kon, maar 
over het algemeen was er toen een tekort aan 
Improvisatievermogen, één van de eerste eisen 
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voor de militair en strateeg. Het volksverzet daar- 
entegen werd later beroemd om zijn improvisatie- 
talent. Dit duidt erop, dat de strijdmacht en zijn 
leiding te ver van het volk afstonden. 
Het is ook jammer dat door Generale Staf en 
regering niet krachtiger is opgetreden tegen 
Duitse spionnen. Wie het Zwitserse witboek over" 
anti-democratische activiteit leest ziet dat een 
klein land zijn nationaal respect niet hoeft te la- 
ten vallen door handhaving van de neutraliteit. 
Daar werden van het begin van de 2e wereld- 
oorlog in September 1939 tot het eind er van een 
50 Duitse spionnen (meest Duitse) gefusilleerd. 
Het volk zag dat de regering met moedige ernst 
optrad vanaf het begin en werd daardoor gesti- 
muleerd. 
Hoewel het een moeilijk vraagstuk is moet toch 
geconstateerd worden, dat de troepencommandan- 
ten en militaire politie niet voldoende volmach- 
ten hadden om onmiddellijk op te treden bij de- 
sertie. Deze en andere slapheid komt voort uit 
een verkeerde geest. De tijd had hier al Te zeer 
stil gestaan. Klakkeloos werd gebouwd op de 
ervaringen uit het verleden, waarbij vooral de 
Franse militaire school de toon aangaf. Een stra- 
tegie, die gebaseerd was op de eerste, in plaats 
van een met veel verbeeldingskracht ontwikkel- 
de tweede (wereld)oorlog. Bij dit alles komt nog 
dat het demonisch karakter van de tegenstander 
werd onderschat.' 
Daarom zou het goed zijn bepaalde politici nau- 
wer aan het werk van de Generale Staf te ver- 
binden, evenals mannen van de wetenschap en 
uit de maatschappij. Dit volgt ook logisch uit 
het karakter van de moderne oorlog, waarbij het 
hele volk in de strijd wordt geworpen. Een theo- 
rie, die voor de oorlog al algemeen opgeld deed, 
maar waaruit niet de consequenties werden ge- 
trokken. Indien we nu de consequenties trekken 
dan volgt daaruit dat het volksverzet heel reëel 
in de plannen van de Generale Staf moet wor- 
den opgenomen. De instelling van het „Instituut 
Steun Wettig Gezag" geeft gegronde hoop dat 
in 1948 de les getrokken wordt uit de achter ons 
liggende tijd. Laat ons volk nu niet achter blij- 
ven en zijn plicht doen. Als we de Jan Salie- 
geest van ons afschudden kunnen we een voor- 
beeld zijn in Europa en de wereld. In sommige 
opzichten zijn we dat reeds, getuige het oordeel 
van buitenlanders. Maar er is nog veel te doen 
voor regering, volk en Generale Staf. 

Een verdienstelijk boek. • 
Hit doel van de krijgsgeschiedkundige Sectie 

van de Generale Staf was een objectief en 
waarheidsgetrouw overzicht te geven omtrent 
de krijgsverrichtingen in Mei 1940. Daarin zijn 
de officieren in deze Sectie geslaagd. Ons volk 
wordt op nuchtere en zakelijke wijze de waar- 
heid gezegd. Door het overzicht van de periode 
1922—1940, die aan de eigenlijke inhoud vooraf- 
gaat, krijgt men een goed inzicht in onze be- 
wapeningspolitiek, die helaas vaak een ontwa- 
pening was. Tegen veel defaitisme moesten de 
militairen in ons land oproeien en dan wordt het 
duidelijk, dat het eigenlijk een wonder is, dat zij 
er nog zoveel van terecht hebben gebracht. 
Het boek is eenvoudig geschreven en daardoor 
ook voor niet-militairen goed te lezen. De on- 
voldoende belangstelling voor de landsverdedi- 
ging, een hardnekkige fout, ook in onze vroe- 
gere geschiedenis, worde mede door deze. studie 
veranderd in warme belangstelling. Want dat is 
wel het minimum wat de strijdkrachten nodig 
hebben bij hun ontzaglijk moeilijke en verant- 
woordelijke werk. 
We zien in het boek hoe een natie werd ge- 
knakt, maar zij richtte zich weer op. Hopelijk tot 
rijkerbl0ei-. ANDREE. 

De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht in Mei 1940: Z- Ex. Generaal Ti. G. Winkelman 

De NI WIN meldt: 
Met de ..Zuiderkrifis". die onlangs naar Indië is 
vertrokken, heeft de NIWIN een grote hoeveelheid 
goederen naar de militairen in de tropen kunnen ver- 
schepen. Tot deze lading behoorden o.a. 40.000 gramo- 
foonplatcn en twee honderd koffergramofoons, die zul- 
len worden gedistribueerd onder de militairen op de 
uiterste voorposten. , , te c 
Voorts: reserve-onderdelen voor ^ de kolfergramotoon» 
en reparatie-materiaal voor piano s. 
Voor de lectuurvoorziening van de soldaten zijn ver- 
scheept 962 pakken met boeken en tijdschriften. Ten- 
slotte werd ook een hoeveelheid sportmaterialcn ver- 
zonden. Behalve dat een deel van de gramofoons en 
radiotoestellen bestemd is voor de recreatie der zieke 
en gewonde militairen in de hospitalen, zijn bovendien 
nog vele artikelen ten behoeve van de arbeidstherapie 
verscheept, zoals lasdozen, gereedschappen, etc. 



Gedreven 

Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

..BOB VAN STEEN WIJK". 

In het Oranje-hotel. 
In het Oranjehotel waren al de gearresteerden 

van de groep Naarden ondergebracht. Mr. Mul- 
ler Massies werd aangezocht de verdediging 

van Dobbe op zich te nemen. In de cel vlak naast 
Dobbé zSt Hans Zomer..Het duurde maar kort 
of Dobbe was Ingewijd in de geheimen van het 
„klopsysteem", zodat met de buren aan beide 
kanten korte „gesprekken" konden worden ge- 
voerd. Als er geen wachters de cellengangen on- 
veilig maakten, konden Theo en Hans zelfs door 
de luikjes van de celdeuren met elkander spre- 
ken. 
De dagen waren eindeloos, maar de menigvul- 
dige verhoren gaven enige afleiding. Door die 
verhoren en door de gesprekken, welke Theo met 
zijn verdediger voerde, werd het hem al ras dui- 
delijk, dat het er met hem en met zijn medege- 
vangenen uit de Naardense groep, slecht voor- 
stond. 
De leden der sabotageploeg werden beschuldigd 
van wapendiefstal en sabotage; de anderen werd 
spionnage ten laste gelegd. Dobbe was er ten 
volle van overtuigd, dat er zeer zware straffen 
zouden worden uitgedeeld; voor de meesten de- 
tenties variërend van 10-20 jaren; tenminste, als 
het bij detenties bleef. Geen wonder, dat Theo 
voortdurend overwoog, of er geen ontsnappings- 
mogelijkheden waren. Hoog in zijn cel bevond 
zich een raampje; zou daar een kans inzitten? 
Een nauwkeurige Inspectie ervan bracht hem tot 
het resultaat, dat het mogelijk zou zijn de hou- 
ten sponningen weg te snijden. Toen hij de eerste 
dag in zijn cel opgesloten zat, vond hij een 
ijzeren lepel. Intuïtief had hij die zorgvuldig weg- 
gestopt; je kon nooit weten, hoe dat ding nog 
eens van pas kon komen! Voorzichtig brak hij de 
steel er af; en met eindeloos geduld gelukte het 
hem het bekende driehoekje aan de onderkant 
op de harde tegels van de vloer van scherpe 
kanten te voorzien. De matras van zijn krib 
vouwde hij dubbel en hij legde die zo op de stoel, 
Daar klom hfl bovenop en nu kon het kerfwerk 
beginnen. 
Telkens een eindje; de splinters werden zorgvul- 
dig bijeengegaard en weggestopt. Na vele dagen 
van ingespannen arbeid was eindelijk het raam- 
pje los; met een krachtige ruk zou het te ver- 
wijderen zijn. Toen het karwei bijna voltooid was, 
kon Dobbe niet nalaten zijn ontvluchtingsplan 
aan Zomer mee te delen en deze wist hem over 
te halen te trachten er samen van door te gaan. 
Ook Zomer moest dan zijn raampje los snijden. 
Als Dobbe hem de steel bezorgde, beloofde hij 
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na twee dagen klaar te zijn. Theo ging op dat 
voorstel in. Een krant, in zijn cel aanwezig, 
draaide hij in elkaar en stak de steel aan het 
einde er in. Voorzichtig stak hij Zomer het hele 
geval door het luikje toe. Deze bracht zijn arm 
naar buiten om de steel te grijpen, maar door 
een onhandigheid viel het voorwerp hem uit de 
hand en kwam kletterend op de stenen van de 
gang terecht. Een bewaker schoot op het lawaai 
toe en het dagenlange werk van Dobbe was ver- 
geefs geweest. Om verdere ontvluchtingspogin- 
gen onmogelijk te maken, werden Dobbe zowel 
als Zomer aan handen en voeten geboeid. Alleen 
bij verhoren werden de boeien tijdelijk losgemaakt. 

Op transport. 

Zo brak de 24e November aan. In de ochtend 
werd Theo uit de cel gehaald voor een ge- 

zamenlijk verhoor met Wim Burgers en daarna 
had hij een onderhoud met zijn advocaat, die 
hem een klein briefje van zijn vrouw toestopte. 
„Wij bidden voor je en de hartelijke groeten van 
onze lieve kinderen." Toen hij naar zijn cel werd 
teruggebracht kreeg hij van de „Wachtmeister" 
het bevel: „Fertig machen für Transport". 
Zijn kleren, welke hij in geen twee maanden ge- 
dragen had, werden binnengebracht. Het voelde 
vreemd aan, weer als gewoon mens gekleed te 
zijn. Hans Zonier gaf het „sein" op de muur. 
Dobbe stapte daarom naar de muur en kon nu 
van zijfï vriend afscheid nemen. „Kerel, het aller- 
beste, bijt flink van je af". Het zouden de laat- 
ste woorden zijn, die ze in dit leven wisselden. 
Het gesprek werd plotseling afgebroken, want 
een Wachtmeister kwam de gang ingelopen. De 
celdeur werd geopend en de officier, gevolgd 
door twee soldaten van de Feldpolizei trad bin- 
nen. Dobbe werd zwaar geboeid; de ijzers knel- 
den hem om de polsen. Op zijn verzoek de ijzers 
iets losser te doen, kreeg hij van de „menselijke" 
chef ten antwoord: „Ik wil ze wel wat dieper 
in je polsen drukken" en tegelijk ontving Dobbe 
een stomp in de rug zodat hij bijna over de 
drempel viel. Bij de hooidingang gekomen, zag 
hij een twintigtal medewerkers uit Naarden 
staan. Zij werden allen in een grote autobus ge- 
laden en onder sterke bewaking naar Utrecht 
gebracht. 
De wagen stopte voor de Willem Il-kazerne aan 
de Croeselaan. Uit een fluisterend gevoerd ge- 
sprek tussen twee Duitse officieren kon Dobbe 
opmaken, dat er in de strafgevangenis geen 
plaats was. Dobbe, Dubbelaar, Bleeker en Visser 
werden als hoofdverdachten in vier z.g. Einzel- 
cellen naast elkaar opgesloten. Toen Theo aan de 
begeleidende officier verzocht de boeien los te 
maken — hij had in Scheveningen ook onge- 
boeid gezeten, loog hij — bleek deze Duitser 
wonder boven wonder menselijker te zijn, dan de 
meesten van zijn soortgenoten en hij voldeed aan „ 
het verzoek met de opmerking, dat hij Dobbe 
weer zou moeten boeien, indien hg daarvoor or- 
ders kreeg. Dat door deze daad zijn ontvluch- 
ting mogelijk zou worden, kon Ome Jan toen nog 
niet bevroeden. Even later hoorde hg de celdeu- 
ren links en rechts sluiten en begreep hij, dat 
zijn buren waren ingesloten. 
De cel was 4i^ m. lang en iy2 m. breed, ver- 
schrikkelijk donker en ontzettend warm. Het 
meubilair bestond uit een houten kast en uit 
een krib, met een uit drie delen bestaand bed. 
Tot zijn niet geringe verbazing bemerkte Theo, 
dat het enige venster niet getralied was en dat 

Hun leger groeide tot een macht, 
Want 't onrecht wekte op tot kracht; 
Tot oiierdaad en offermoed. 
Tot offeren van goed en bloed. 
Zo trokken z'op en vochten. 
Het leger der Gezochten. 

het draadglas in een houten sponning was be- 
bevestigd. Hg bedacht zich geen ogenblik, zette 
de stoel op de kast en klom er op. Hij consta- 
teerde onmiddellijk, dat met een mes of een an- 
der scherp voorwerp het mogelgk moest zgn 
het glas uit de sponningen te verwijderen. De 
stoel werd weer op zijn plaats gezet en nu hield 
Dobbe inspectie in de kast. 
Een schreeuw van vreugde kon hij bijna niet 
inhouden, want op de onderste plank lag een 
lepel en nog wel een met een sterke steel. Deze 
kon scherp aan het einde geslepen worden. Op 
de tegels van de vloer in de gevangenis in 
Scheveningen zou dit vrij gemakkelijk zijn ge- 
gaan, maar hier was de vloer van hout en de 
muren waren witgekalkt. Dobbe probeerde het 
toch maar eens op dé muur; de witkalk sprong 
naar alle kanten weg, doch daaronder was een 
hardere laag en na een kwartier begon de steel 
een scherpe kant te krijgen. Telkens weer pro- 
beerde hij de scherpte op de houten kast, tot- 
dat het gewenste resultaat was bereikt. Om- 
zichtig redderde hij de neergevallen en wegge- 
spatte witkalk op, waarna hij een poosje op de 
stoel ging zitten om uit te rusten. Hij kèek nog 
eens rond en nu pas werd hem bewust, dat hij 
in deze cel iets miste, waarop hij tot heden geen 
acht geslagen had. Ih het „Oranjehotel" bevond 
zich in iedere cel een ton, die als toilet gebruikt 
werd. Hier was een dergelgk gerief niet aanwe- 
zig. Aaji-de achterwand, boven de centrale ver- 
warming ontdekte hij een schelknopje en omdat 
hij van het toilet gebruik wenste te maken, druk- 
te hij er op. Minuut na minuut verstreek, maar 
niemand kwam opdagen. Plotseling hoorde hij 
tikken op de muur. Hij klopte terug op de „be- 
kende" manier en spelde de volgende woorden: 
„Wie is U?". Als antwoord hoorde hij roepen: 
„Ben jij daar Dobbe; ik ben Dubbelaar." 
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Het bleek mogelijk door de muur een gewoon 
gesprek te voeren. Weer werd geklopt, maar nu 
aan de andere zijde. Daar zat Bleeker. Wel een 
half uur converseerden ze nu samen. Scherp werd 
intussen opgelet, of zich op de gang een verdacht 
geluid liet horen, maar dit was niet het geval. 
Dobbe deelde mede, dat hij gebeld had en dit nu 
nog eens zou herhalen. Tweemaal drukte hij flink 
op het knopje. Na enkele minuten hoorde hij na- 
derende voetstappen. Twee soldaten openden de 
deur en een hunner vroeg waarom er was gebeld. 
Het werd op beleefde toon gevraagd, heel anders 
dan de gevangenen dit van de Wachtmeister in \ 
Scheveningen gewoon waren. Dobbe deelde mee, 
dat er ih de cel geen ton aanwezig was-en dat hij 
toch wel graag van het toilet gebruik wilde ma- 
ken. „Ja," was het antwoord, „die hebben wij hier 
niet, maar gaat U maar mee. U mag niet te Veel 
bellen, hoogstens nog eenmaal voor U gaat sla- 
pen." 
Theo volgde de soldaten naar de W.C. en tot zgn 
grote verwondering werd de deur keurig achter 
hem gesloten, maar die verwondering ging tot 
verbazing over toen hij bemerkte, dat een geopend 
raampje uitzicht gaf op de binnenplaats der ka- 
zerne. Door op het closet te gaan staan, kon hij 
zijn hoofd naar buiten steken. De binnenplaats 
was volkomen verlaten. Hier en daar stonden 
paardenstallen en geheel links was de spoorbaan 
te zien. Ome Jan trilde over zijn gehele lichaam; 
hier lag de kans om weg te komen. Bliksemsnel 
overwoog hij, dat de soldaat gezegd had, dat hij 
nog eenmaal en wel 's avonds van het toilet ge- 
bruik mocht maken en zijn verstand zei hem, dat 
die gelegenheid de beste was. Daarom bedwong hij 
zich en liet hij zich weer kalm naar de cel terug 
brengen. Bij het sluiten van de celdeur zei hij te- 
gen de soldaat: „Vanavond moet ik U nog een- 
maal lastig vallen" en na het antwoord: „Goed, 
goed, maar dan ook beslist niet meer," ging hij 
getroost de eenzaamheid weer in, nu met hoop op 
de toekomst, met een kans op ontsnapping. 

Ontsnapt. 
Weer gezeten op zijn stoel, keek hij naar het 

venster, dat ongetralied was en slechts be- 
vestigd met een strook half duims hout. Alle 
kansen moesten worden benut en daarom klom 
hij weer met de stoel op de kast. Hij drukte de 
lepelsteel 2 cm van het glas in het hout. dat zi ;h 
vrij gemakkelijk liet splijten. De splinters werden 
voorlopig op de stoel gelegd. Later zouden zij wei 
in de kast worden verstopt. Stukje voor stukje, 
splinter voor splinter moest weggenomen worden 
en de steel moest telkens weer worden bijgesle- 
pen. Door de hitte en de inspanning van de arbeid 
transpireerde hij als een maaier in de zomer. 
Daarom trok hij zijn ondergoed uit en verborg dit 
in de kast. Nu was hij alleen nog gekleed in 
overhemd, broek en jas. Na drie uur van noeste 
arbeid waren er drie kanten uitgestoken. Het 
glas knelde nog iets aan de linker zijde. Hij stak 
nu ook nog een deel van de vierde zijde weg en 
de ruit zou zich nu gemakkelijk laten verwijde- 
ren. Hij liet dit echter na, omdat hij besloten had 
eerst 's avonds de ontvluchtingspoging te wagen. 

Het was dan donker en de kans was groot, dat 
vele soldaten de kazerne zouden hebben verlaten. 
De afgestoken spaanders en de weggesprongen 
witkalk werden zorgvuldig opgeruimd en onder 
in de kast verborgen. Nog eenmaal klom hij op 
de stoel om een houten wigje tussen het glas en 
de houtwand te bevestigen, om te voorkomen, dat 
de ruit bij het" openen der celdeur omlaag zou 
kunnen vallen. Terwijl hij dit deed, bemerkte hij, 
dat de duisternis al begon te vallen. Binnen een 
kwartier zou het volkomen donker zijn. 
De spanning van de intense arbeid had hem moe 
gemaakt. Terwijl hij rustig op de stoel gezeten 
was, hielden duizend en een gedachten hem be- 
zig. Hij begreep, dat het volgend uur over zijn 
leven zou beslissen en dat hij nu al zijn krachten 
moest verzamelen om zijn poging te doen slagen. 
Het werd volkomen donker en de tjjd was rijp om 
te handelen. Dobbe drukte op het knopje. Stap- 
pen kwamen in de richting van de cel. Theo deed 
zijn verzoek. „Dit is beslist de laatste keer". Het 
werd inderdaad de laatste keer. De closetdeur 
werd wederom keurig achter hem gesloten. Dobbe 
wachtte geen ogenblik en wrong zijn lichaam 
door de opening van het raampje. Van 2 m. hoog- 
te viel hij op de grond. Een ogenblik lag hij daar 
als verlamd, want vlak bij hem ging een deur 
open en hoorde hij stemmen. De deur werd even- 
wel weer gesloten. Hij sprong op, holde langs een 
muur en stootte zich tegen een ladder. Hij kon 
nog maar juist voorkomen, dat het gevaarte om- 
viel. Hij rende zo vlug hij kon in de richting van 
de spoorbaan, welke hij in de middag had gezien. 
Het was donker en mistig. Voor de spoorbaan 
doemde een brede sloot op; rechtsaf dan maar 
langs een gebouw. Een schildwacht! 
Het moet deze wel al te snel in het werk zijn 
gegaan, althans hij reageerde niet. Een 60 m. 
verder versperde een hoge muur hem de weg. 
Luid geschreeuw verscheurde plotseling de stilte: 
de vlucht was ontdekt. Een geweldige sprong en 
het gelukte Dobbe met zijn rechterhand een 
ijzeren stang te grijpen. Met zijn linkerhand om 
de rechterpols wist hij zich op Jte trekken; zijn 
knieën vonden steun en na een bijna bovenmen- 
selijke inspanning zat hij boven op de muur. Een 
sprong in het duister en hij bevond zich in een 
weke grasrand. De uitputting was hij nabij, maar 
de gedachte aan de vrijheid, die van zo nabij 
wenkte, gaf hem nieuwe energie. 
Nog een wilde ren en d6 kazerne was In de mist 
verdwenen. 

(Wordt vervolgd). 

ccx,. 

Over de bloemen en de wierookwalm 

(jutste gestadig de orgelgalm, 
Parelend-fijne 

Tonengordijne, 

Sluierig wevend een zachte psalm. 

Boven de kaarsen met het innig licht 

Zweefde onzichtbaar een mild gezicht, 

Eindeloos goede 

Mateloos moede, 

Zegenend gevend een stille plichti 

Beter te wezen in den nieuwen dag 

V/onder verkonden dat men'hier zag, 

Bloeiende blije 

In Gods Harmonije, 

Levensaanvaarding met dapperen lach. 

JANE DE BRUIN. 
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JAMMER, DROEVIG, BELACHELIJK. 
De inzamelingsactie is goeddeels achter de rug, de slag is 

geleverd. Een leger van vele duizenden medewerkers is 
er avond op avond op uitgetrokken om geheel Nederland te 
veroverert voor de Stichtingsgedachte. 
Het is nog te vroeg om de winstlijst op te maken en we zul- 
len niet door het ' doen van twijfelachtige voorspellingen 
vooruitlopen op de bekendmaking van de juiste cijfers, maar 
wel lijkt het ons nuttig om even stil te staan bij enkele 
de actie begeleidende verschijnselen, die ons opvielen. 
Twee dingen stellen wij daartoe op de voorgrond. De taai- 
heid van de te overwinnen tegenstand (nog gevoed door 
steeds weer opdoemende valse geruchten) en de in het alge- 
meen te constateren ontoereikende geestelijke bewapening der 
stichtingsmedewerkers. 
Wij weten niet welke van deze twee omstandigheden '40- 45 
het meeste schade heeft berokkend, maar dat de laatstge- 
noemde de resultaten geheel onnodig zwaar heeft gedrukt, 
stemt tot ernstig verwijt jegens degenen, wie het aangaat. 
Als men de spitvondigheid der niet-betalers vergelijkt met 
de „slagvaardigheid" van vele op het pad gestuurde mede- 
werkers, dan valt de vergelijking wel zeer ten nadele van 
onze mensen uit. 
Dat is heel jammer, temeer waar het Hoofdbureau der Stich- 
ting kosten noch moeite heeft gespaard om iedereen op dui- 
delijke en bevattelijke wijze de gegevens te verschaffen met 
behulp waarvan men alle drogredenen en schijnargumenten 
met een enkel woord gemakkelijk kan ontzenuwen. 
Is het niet droevig, dat er nu nog collectanten zijn, die met 
de mond vol tanden staan als hun de al zo overbekende en 
altijd te verwachten „smoes" voor de voeten wordt gegooid, 
dat men niet betaalt omdat de Staat er voor dient te zor- 
gen? Is het geen schande, als de bezoeker op de beschuldi- 
ging, dat er bij de Stichting met geld wordt gesmeten, niets 
beters weet te zeggen dan dat hij „zoiets niet direct kan ge- 
loven"? 
En doet het niet belachelijk aan als men een belangstellende 
niet vlot enkele der meest voor de hand liggende cijfers kan 
verschaffen omtrent uitkering en uitkeringsgevallen? 
Het is droevig, het is een schande en het doet belachelijk 
aan, want deze mensen bezorgen '40—'45 meer na- dan voor- 
deel. We willen de schuld echter niet alleen bij de indivi- 
duele medewerker zoeken. Ons verwijt .treft ook de plaat- 
selijke besturen, die door onvoldoende voorbereiding (waar- 
in goede voorlichting zeker niet de kleibste rol dient te 
spelen) de gelaakte gang van zaken in de hand werken. 
„Geen medewerker het pad op zonder volledige instructies", 
moet het uitgangspunt zijn. Thans, na drie jaren inzame- 
lingspractijk, zijn de gedachtenkronkels van tot steun-ver- 
lening onwillige Nederlanders genoegzaam bekend om er op 
voorbereid te zijn. Het zou een hele kleine moeite zijn om 
alle collectanten vroegtijdig op de hoogte te brengen. Wij 
denken b.v. aan een soort catechismus .waarin de telkens 
terugkerende vragen en uitvluchten, voorzien van het ant- 
woord, kort en duidelijk staan aangegeven. Natuurlijk ligt 
deze taak in de eerste plaats op de weg van het Hoofd- 
bureau, maar ook een plaatselijk bestuur zou hier gerust 
het initiatief kunnen nemen. 

* 
Die rijke Stichting. 

Volgens een o.a. aan de gemeentesecretarieën toegezonden 
jaarverslag bedraagt het vermogen van '40—'45 per 30.4.47 
goed negentien millioen gulden. Een nadien in circulatie ge- 
bracht accountantsrapport wijst als vermogen per eind De- 
cember 1947 een bedrag aan van pl.m. vierentwintig millioen 
gulden. Dat is machtig veel, maar als basis-bedrag voor uit- 
keringen plus onkosten over de tijd, die het bestaan van 

. '40—'45 rechtvaardigt, is het volgens deskundigen beslist 
niet toereikend. En zolang dat niet het geval is dienen er 
nog inzamelingen te worden gehouden, omdat men met be- 
trekking tot de delicate stichtingszaak niet het minste risico 
nag nemen. Hetgeen hier wordt verteld mag iedereen we- 
ten en het Hoofdbestuur van 40—'45 doet met deze cijfers 
ook beslist niet geheimzinnig, getuige het in ruime oplage 
verspreide jaarverslag, waarin bedoelde cijfers staan ver- 
meld. 
Toch is '40—45 vanwege haar (vermeend verzwegen) ver- 
mogen in een afdeling van de provincie Noord-Holland in 
hevige opspraak gebracht en zij heeft daardoor zelfs schade 
geleden. 
Tegelijk met de opening van de actie sieperde in bedoelde 
afdeling het (zeer gewilde) gerucht door, dat '40—'45 maar 
even een kapitaal bezat van rond twintig millioen gulden, 
dat dit bedrag niet alleen angstvallig werd verzwegen (geen 
courant had er immers over geschreven), maar dat geheel 
Nederland bovendien was voorgespiegeld hoe slecht het '40— 
'45 toch wel verging en hoe hard de nieuwe actie wel nodig 
was.-Het schandaal was geboren. 
Een Oranjevereniging, die de baten van een feestavond aan- 
vankelijk voor '40—'45 had bestemd, gaf prompt een andere 
bestemming aan de opbrengst; iemand, die voor een flink 
bedrag als contribuant te boek stond, liet zich onmiddellijk 
schrappen en velen, die eerst het plan hadden contribuant te 
worden zagen er maar meteen van af. 
Wij weten niet of er meer afdelingen zijn, waar het bij ge- 
ruchte bekend worden van de (stille) rijkdom van '40—'45 
nadelige gevolgen voor de actie heeft gehad, maar het lijkt 
ons wel dienstig, dat dit gerucht zo spoedig mogelijk de 
wereld wordt uitgeholpen door er de ruimst mogelijke be- 
kendheid aan te geven. 

TOON. 
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ONZE VOLKSVRIJHEDEN 
De hoofdbeginselen der Nederlandse 
grondwet door C. Smeenk. 
Uitgave van J. H. Kok N.V. te Kam- 
pen. 

De bezettingstijd heeft het nationale 
zelfbewustzijn van ons volk in niet on- 
belangrijke mate verstevigd. Deze om- 
standigheid heeft er toe geleid, dat ve- 
len, die het zich vóór de oorlog een eer 
rekenden niet aan politiek te „doen" — 
op zichzelf een foeilelijke .uitdrukking 
— na de bevrijding in staatkundige 
vraagstukken belang zijn gaan stellen. 
Interesse voor het staatsrecht vereist 
enig inzicht in het staatsrecht. Hun, 
die zich dit inzicht willen verschaffen, 

raden wij aan, eens ter hand te nemen het boek van het 
kamerlid Smeenk, getiteld „Onze ' volksvrijheden". 
Dit, ongeveer 600 bladzijden tellende, geschrift is juist 
daè.rom als geknipt voor „beginnelingen", omdat het, 
naar de schrijver in zijn voorwoord onomwonden toe- 
geeft, niet een systematische commentaar op onze grond- 
wet, nóch ook een volledig handboek van staatsrecrit is. 
Voor de puur wetenschappelijke beoefening van ons 
staatsrecht kan men tal van andere, grotere en kleinere 
werken raadplegen. Voor het inzicht in de hoofdzaken 
zorgt het boek van de heer Smeenk. Blijkens de onder- 
titel toch doet dit boek het licht schijnen op „De hoofd- 
beginselen der Nederlandse grondwet". 
Wat wij hierboven schreven, houdt niet in, dat Smeenk's 
boek van elk wetenschappelijk inzicht is gespeend. Wie 
dat mocht menen kent de heer Smeenk niet. Diens niet 
ter schole, doch in de praktijk des maatschappelijken en 
staatkundigen levens — de heer Smeenk is reeds onge- 
veer 30 jaren Kamerlid — verworven kennis en belezen- 
heid grenst aan het fabuleuze. Daarnaast is het de stu- 
diezin van deze 67-jarige, die onze bewondering af- 
dwingt. Zijn boek legt er op haast elke bladzijde de blij-' 
ken van af. ' . 
Welk doel beoogt de schrijver met zijn lijvige penne- 
vrucht na te streven? 
Het antwoord op deze vraag wordt ons gegeven op blad- 
zijde 77, aan het slot van hoofdstuk I. De schrijver heeft 
Zijn geestesproduct gewijd aan de beantwoording van 
verschillende in de loop der jaren aan de ofde gestelde 
vraagstukken, als: de verhouding van overheid en on- 
derdanen, de invloed van het volk óp het 'staatsbestuur, 
de — heden ten dage wel zeer actuele — bedrijfsorgani- 
satie, de gemeentelijke autonomie, het partijwezen, de 
vrije meningsuiting via het geschreven woord (de pers) 
en het gesproken woord (recht van vereniging en ver- 
gadering), de verhouding van kerk en staat en zoveel 
meer. Hij kwijt zich van deze taak in een 18-tal hoofd- 
stukken. Uit elk dezer capita blijkt des schrijvers reli- 
gieuze uitgangspunt. Het geheel zijner beschouwingen 
wordt gedragen door de pijlers van wat men gemeenlijk 
kortweg noemt: „Schrift en historie". De schrijver volgt 
hierin het klassieke adagium van Groen van Prinsterer: 
„Er staat geschreven. Er is geschied". Deze methode van 
behandeling biedt — al zal zij hen, die niet des schrijvers 
geestesgenoten zijn, niet immer overtuigen — althans het 
voordeel van een methodische opzet en een zekere be- 
grensdheid der geboden stof. 
Dat de auteur zich, afgedacht van hetgeen wij hierbo- 
ven over zijn geestelijke verwantschap aan Groen van 
Prinsterer opmerkten, ook overigens aan deze histori- 
cus verknocht weet, spreekt zonneklaar uit het twee- 
tal Groeniaanse motto's, waarvan hij zijn boek heeft voor- 
zien, t.w. „De rechten der overheid zijn niet heiliger dan 
de vrijheden van het volk" en „Geen wezenlijke vrijheid 
zonder wezenlijk gezag". 
Terecht heeft de heer Smeenk zijn boek „Onze volks- 
vrijheden" genoemd. Deze vrijheden zijn hem — en wia 
niet? — dierbaar. Dit blijkt, om ons tot een enkel mar- 
kant voorbeeld te bepalen, uit zijn overzicht van het ge- 
beuren in de periode van onderdrukking en verzet, uit 
zijn beschouwingen over de dictatoriale stromingen in 
Italië, Duitsland en Rusland en — in verband met dit 
laatste — uit zijn felle en principiële afwijzing van het 
communisme. 
Als verdienste van dit boek geldt nog, dat het actueel 
is. Zo schenkt het bijv. uitvoerig aandacht aan de In- 
dische kwestie en voorts aan het optreden Van de na- 
oorlogse kabinetten-Schermerhorn en Beel. Zelfs het plan- 
Marshall wordt terloops genoemd. 
Een alphabetisch trefwoordenregister zou, juist omdat 
de schrijver zich van een systematische uiteenzetting van 
ons staatsrecht onthield, aan het boek nog grotere waar- 
de geven. 
Nog grotere waarde! 
Want ook zonder dit alphabetisch register is de waarde 
van dit geschrift buiten kijf. 
Daarom wensen wij het in veler handen! 

J. VAN DER HAAR. 

Begin April was ik op de kade van Bata- 
via's haven Tandjong Priok. De „Volen- 

dam" was binnengelopen met nieuwe troepen 
uit Nederland. Temidden van het onbeschrij- 
felijk gewoel zag ik een troep blauw-geunifor- 
meerde Inheemse soldaten. Niemand lette op 
hen. Ik vroeg aan iemand wat dat voor troe- 
pen waren. Hij wist het niet. De volgende 
ook niet en evenmin de derde. Pas de zesde 
man die ik het vroeg, een KNIL-luitenant, wist 
het antwoord, want hij was de commandant 
van dat detachement. 
Het warJh 127 soldaten van de Brisan Pen- 
gawal (het Veiligheidsleger) van de negara 
Soematera Timoer , (de zelfstandige deelstaat 
Oost-Sumatra), uit Medan meegereisd met de 
„Volendam" om naar de kaderschool in Tji- 
mahi te gaan. 
Dit kleine voorval en vooral de grote onver- 
schilligheid waarmee wij die 127 soldaten aan 
ons lieten voorbij gaan, was in het klein het 
algemeen beeld dat wij van Indonesië hebben. 
Dit bedoel ik ermee: 
Al jarenlang is de kwestie Indonesië in de 
mond van het eigen en van het buitenland, ten 
gunste en ten ongunste. Het is zelfs zo, dat 
het begrip ♦„Indonesië" in negen van de tien 
gevallen alleen schijnt te omvatten Java en 
Sumatra. Dit komt natuurlijk, omdat van d?ie 
twee eilanden het meeste rumoer komt. 
Wij weten ook, dat de buitenlandse opinie 
hierin niet altijd onverdeeld gunstig voor ons 
is geweest. Daar bestaan vele redenen voor, 
die ,bijna alle terug zijn te brengen op het ni- 
veau van de beste stuurlui staan aan wal. 
Betrof dit slechts het buitenland, wij zouden 
er ons bij neer kunnen leggen. Maar ook 
voor het grote Nederlandse publiek is Indo- 
nesië weinig meer dan „Java-Sumatra". 
Om dezelfde reden: het grootste rumoer trekt 
de meeste aandacht. 
Maar soms is er een korte wijle van bezin- 
ning. Waarin het oog ook eens valt op de meer 
dan 1500 andere eilanden, die 3e archipel telt 
buiten Java en Sumatra. Op het gebied dat 
zo groot is als heel West-Europa tot over de 
grenzen van Siberië. Waar geen ander geluid 
vandaan komt dan het nijvere geklop van bij- 
len in de bossen, van hamers in de werkplaat- 
sen, van machines bij de boortorens en plan- 
tages, van de baggermolens: het geluid van 
zeilen, die dag-in-dag-üit op vissers- en han- 
delsprauwen worden gehesen, van hamertjes in 
de nijverheidswerkplaatsen, het geneurie' van 
meisjes die de bibit uitplanten op de velden 
of de zware aren snijden met het mesje. Het 
geluid van stemmen in koele vergaderzalen, 
waar in goede verstandhouding en wederzijds 
begrip tussen bruin en blank gebouwd wordt 
aan de staatkundige ontwikkeling van het tot 
zelfstandigheid ontwaakte volk. Het geluid van 
kinderstemmen in vele schooltjes. En nog meer 
geluid, velerjei geluid. Het rustige geluid van 
stelselmatige opbouw van economische, staat- 
kundige en sociale voorwaarden voor jonge 
staten, die op eigen krachten en daarbij ge- 
steund door een handvol Nederlanders, zich 
ontworstelden aan de verlammende greep van 
de onzekerheid. 

Maar het fundament, waarop het nieuwe staats- 
bestel moet komen fe rusten, zal sterk en ge- 
zond moeten zijn. Geen rechtstaat zal kunnen 
bestaan zonder dat de meest essentiële normen 
van recht, veiligheid en orde tot gezonde ont- 
wikkeling kunnen komen. 
Deze eerste voorwaarden schept het leger. 

Aan deze voorwaarde is voldaan door een 
handvol Nederlandse troepen, KNIL. en KL., 
die onder schier ondenkbare omstandigheden 
hun plicht deden. Door hen kon elders worden 
gebouwd. Door hen ontstonden de mogelijk- 
hetlen tot het ontstaan van de negara's, de 
zelfstandige deelstaten. 
Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst. 
De negara's en daerah's leven en zij bouwen 
aan hun toekomst. Daarom formeerden zij hun 
Barisam-barisam Pengawal, hun veiligheids- 
legers, gerecruteerd uit locale krachten, van 
alle bevolkingsgroepen en -alle klassen. Voor- 
lopig geoefend en onder commando van ka- 
der en officieren van -het Kon. Ned. Indisch 
Leger, zullen zij eens op zichzelf staan, met 
een eigen officierscorps en eigen kader. 
Daartoe worden de besten hunner geselec- 
teerd en naar de kaderschool in Tjimahi ge- 
stuurd. De allerbesten zullen straks naar de 
school voor Reserve-Officieren in Bandoeng 
gaan. , 
O, het is een heel apart crps. In hun land 
is gebrek aan textiel en daarom zijn hun uni- 
formen geïmproviseerd uit blauwe stof. Met 
trots noemden zij zichzelf „Blauwpijpers" en 
zij werkten met enthousiasme. Zij weten zich 
gedragen door de wil en de sympathie van 
het hele volk en zij tonen zich dit waard. Zij 
hebben een eigen moreel, een eigen corpsgeest, 
een eigen karakter. 
Ik zag hen temidden van het gewoel op Bata- 
via's havenkade. Onopgemerkt en zwijgend 
gingen zij hun weg, kleine, donkergefinte sol- 
daten in blauwe uniformen. • 
Maar toen de trein wegreed naar Tjimahi, hin- 
gen zij uit de coupéraampjes en achter hun 
opgestoken duimen rees plotseling en indruk- 
wekkend een vreemd, donker lied. Ik ken 
dit land niet, het is een Batakse volksmelodie, 
maar zij zongen het zo zelfbewust, zo trots, 
dat ik hen nog lang heb nagewoven, namens 
U allemaal. 
Omdat immers niemand méér dan wij deze 
jongens het allerbeste toewensen, alle geluk, 
alle sterkte op deze nieuwe weg die zij zijn 
ingemarcheerd. Als dit lukt  als zij straks 
als onderofficier en officier zullen terugkeren, 
de ruggegraat van hun eigen leger, het kun- 
dige en betrouwbare machtsapparaat dat straks 
de taak van de Nederlandse troepen in hun 
gewesten voor een belangrijk deel zal over- 
nemen, en dat tot basis zal dienen voor de 
verdere ontwikkeling van hun land, .— dan 
zullen wij weten dat de vruchten van ons 
werk in deze gewesten goed zijn. 
Onopvallend zijn zij hun weg gegaan en geen 
onzer die naar hen omkeek. Mogen deze woor- 
den onze onverschilligheid goedmaken en hun 
de belangstelling geven, waar zij recht op 
hebben. 

Typej van de Barisan Pengawal van de Negara Soematra Timoer (Balakst Javanen, Maleien) 



in memoRiAm 

Jan Kars 

Predikant bij de Herv. Geref. Gemeente 
te Kralingse Veer-Capelle a.d. IJssel. 

Ce{usilleerd 29 December 1942. ' - , 

Nicolaas Jacob Arnold 
van Excl 
Predikant bij de Gereformeerde Kerk 
te Oosterbeek. 
Overleden 21 Sept. 1944 te Oosterbeek. 

T r 

Vaderlander, doch Christen allermeest. 

Op de laatste dag van November stond ik bij het graf van mijn vriend 
jan Kars, die Vaderlander is geweest, doch Christen allermeest. 
Jan Kars, in leven predikant bij de Hervormd Geref. Gemeente te 

Kralingse Veer-Capelle a.d. IJssel, was geen man, die rustig kon blijven 
zitten in een tijd, dat het recht verkracht, de waarheid verdraaid, de mense- 
lijkheid gehoond werd. In het jaar 1941 sloot hij zich aan bij de Leeuwen- 
garde te Rotterdam. Deze organisatie, die speciaal sabotage en spionnage 
ten doel had, •heeft veel werk verricht ten dienste van de zaak der vrijheid. 
Maar ook hier kwam weer het vreselijke verraad, de vijand achter een masker 
van vriendschap. Het was een man met twee aangezichten, die kans zag, in 
deze organisatie binnen te dringen. Hij toon- 
de zijn aangenomen gelaat: dat der vriend- 
schap. Tot hij het masker afgooide en de 
Leeuwengarde voor een hoog Judasloon over- 
leverde aan de Gestapo. Het ging met Domi- 
nee Kars als met zovelen. De 29f December 
1942 werd hij even buiten Amersfoort gefusil- 
leerd, omdat hij ja" gezegd had, waar 
het ja moest zijn " Het stoffelijk overschot 
werd in een massagraf gevonden en nu in een 
familiegraf in het kleine, zeer intieme stadje 
Schoonhoven bijgezet. De belangstelling op de 
begraafplaats was buitengewoon groot, zoals 
er overal veel belangstelling is voor de herbe- 
grafenis van mensen, die gelegd zijn op het 
alt^r van ons Vaderland en het offer hebben 
gebracht voor de verdrijving van de tyrannie. 
Bij dit graf echter vernamen de aanwezigen . 
een ontroerend getuigenis. Een getuigenis, dat 
klinken moge over onze verscheurde, verziekte 
wereld. Aan het graf sprak een oud-celgenoot 
van mijn vriend Kars. Maar het was geen 
spreken meer, het was een bekentenis en een 
getuigenis. De spreker verklaarde, vóór de 
oorlog geestdriftig te hebben gelopen achter 
het vaandel van het communisme. Toen er in 
hun cel een dominee werd bijgesloten, was hij 
daar niet over te spreken. Een fijne femelaar 
kon in de gruwelijke positie, waarin men ver- 
keerde, best worden gemist. Maar zie, het won- 
der. Een wonder uit het jaar 1942. De spre- 
ker getuigde, dat juist door de komst in de ge- 
meenschappelijke cel van Dominee Kars, die- 
zelfde, koude, beklemmende ruunte tussen vier 
grimmige muren, voor hem een memel was ge- 
worden. Het krachtige, levende en opgewekte 
getuigenis van de predikant greep hem in het 
hart en hij vond Christus. 
Jan Kars was Vaderlander, maar Christen al- 
lermeest. Tegen zijn bewakers was hij niet bars. * 
Hij sprak hen vriendelijk 'aan, getuigde tegen- 
over hen van Jezus Christus. Toen het dood- 
vonnis uitgesproken was, verzocht hij, met zijn 
mede ter dood veroordeelden het Heilig Avond- 
maal te ifiogen gebruiken. Dit werd toegestaan. 
Toen hij voor het vuurpeloton, kwam te staan, 
jvilde hij niet geblinddoekt worden. „Ik zal 
door 'svljands zwaard niet sterven, maar le- 
ven " zong hij, met de dood voor ogen. En geen barse woorden konden 
hem weerhouden, het Wilhelmus te zingen, het Wilhelmus, dat inhield 
zijn belijdenis, dat hij was Christen èn Vaderlander. 
Het getuigenis van de celgenoot was ontroerend. Ik weet wel, 4at dit niet 
het enige geval is geweest van eeuwig licht, geopenbaard in een donkere 
cel. In gevangenissen en concentratiekampen hebben getuigenissen geklonken 
van het geloof in God. Er wordt tegenwoordig veel gesproken en zelfs ge- 
roepen om practisch Christendom. Als er waar Christendom is, is er. óók 
practisch Christendom, Dit was het practische Christendom van een Pre- 
dikant: Niet alleen verkondiger op de kansel, maar ook in de cel, met een 
gevangenispak aan. 
Voor ons, overlevenden uit de verschrikkelijke volkerenstrijd, moeten hou- 
ding, moed en geloof van hen, die vielen met een danklied voor de Heer op 
de lippen, een stimulans zijn ter voortdurende confrontatie met onze inner- 
lijke gesteldheid. 
Met diezelfde moed, diezelfde houding, doch bovenal met datzelfde geloof, 
zullen wij ten slotte ook de Vrede winnen. Met minder kunnen wij niet toe. 

, J. W. OOMS. 

 De Kerken hebben reeds gewezen op; 
de toenemende rechteloosheid; het ten dode 
vervolgen van. Joodse medeburgers; het op- 
dringen van ene levens- en wereldbeschou- 
wing: die lijnrecht in strijd is met het Evan- 
gelie van Jezus Christus; de verplichte ar- 
beidsdienst als nationaal-socialistisch opvoe- 
dingsinstituut; het aantasten van de vrijheid 
van het Christelijk onderwijs; het gedwongen 
tewerkstellen van Nederlandse arbeiders in 
Duitsland; het ter dood brengen van gijze- 
laars; het gevangen nemen en het gevangen 
houden van velen, cf.a. van kerkelijke ambts- 
dragers onder zodanige omstandigheden, dat 
reeds een ontstellend aantal in de concentra- 
tiekampen het ojjer van hun leven moest 
brengen. 
Thans is daarbij gekomen het als slaven op- 
jagen, grijpen en wegvoeren van duizenden 
jonge mensen. 
Door al deze handelingen is in toenemende 
mate het recht Gods geschonden. 
De Kerken. prediken tegen haat en wraak- 
zucht in het hart van ons volk en verhellen 
hun stem tegen de uitingen daarvan. Niemand 
mag, naar het Woord Gods, eigen rechter 
zijn. Maar evenzeer hebben zij de roeping ook 
dit Woord van God te prediken: „Men moet 
Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen". 
Dit Woord geldt als als richtsnoer bij allé 
gewetensconflicten, ook bij die welke door 
de genomen maatregelen zijn opgeroepen. 
Om der wille van het recht Gods mag door 
niemand enige medewerking worden verleend 
aan daden van onrecht, omdat men zich • 
daardoor aan dat onrecht mede-schuldig maakt. 
(Uit een protestschrijven d.d. 17-2-43 van de 
Protestantse Kerken en de Rooms-Katholieke 
Kerk in Nederland aan de Rijkscommissaris). 

Koninklijk onderscheiden*) 

Ds van Exel was in volle zin: Verbi Divini Minister — Bedienaar des 
Goddelijken Woords. Eén van zijn jeugdvrienden schrijft: „Het was 
van jongsaf duidelijk, dat hij dominee zou worden. Hij was ijverig lid 

van de J.V. Was ook in het jeugdwerk één en al actie en nog eens actie." 
In zijn laatste gymnasiumjaar, enkele weken voor zijn eindexamen, lag hij 
werkeloos neer. Ziek! Zou hij daarom zo goed de mensen in Inrichtingen en 
Sanatoria hebben kunnen begrijpen, omdat hij zelf die weg had moeten gaan? 
Gelukkig hij herstejde. Daarna veerde hij weer op. En door een admissie- 
examen aan de V.U. nam hij toch nog zijn plaats weer in onder zijn oude 
klasgenoten. Zijn eens .gestelde ideaal moest bereikt worden! God heeft 

hem het begeerde ambt gegeven. 
Ds van Exel, die bijna zes jaar predikant in 
Strijen is geweest, was hier en bij de leden der 
gemeente, maar ook daar buiten zeer gezien, een 
man, die zich ten volle gaf op alle terrein, die 
zijn taak om Gods Woord op de kansel te 
brengen zeer zwaar opvatte, maar die ook in 
de week was een Herder in de gemeente, 
voor velen een vraagbaak, voor zieken een 
trooster. Hier is de jonge dominee met zijn 
verkondiging van Gods Woord begonnen. 
Ik geloof, dat er tussen de Strijense preken 
en de Beekbergense preken — Beekbergen was 
zijn tweede-gemeente van 1937 tot '44 ■— on- 
derscheid is geweest, In beide kerken is Gods 
Woord recht gesneden, zuiver bediend, al was 
het dan in menselijke zwakheid. Maar richtte 
de prediking zich in zijn eerste tijd vooral 
tot het verstand, daarna werd ook meer op 
de behoefte van het hart gelet. — Op 20 Fe- 
bruari 1944 deed hij zijn intrede in zijn laatste 
gemeente: Oosterbeek. 
Als we een enkel woord willen zeggen over 
zijn persoon als herder, moet het U niet be- 
vreemden, dat we bij „het laatste" beginnen. 
Uit zijn portefeuille kwam, toen hij was om- 
gekomen, een briefje. Daar stonden enkele rij- 
tjes van namen op: van zieken, van weduwen, 
van eenzamen. Op het lijstje waren de vlek- 
ken van zijn eigen bloéd  Zie, daar hebt 
ge nu de Oosterbeekse pastor, die nog maar 
een half jaar in zijn nieuwe gemeente werkte, 
ten voeten uit getekend. Precies, systematisch 
met daarachter zijn warme herdersh'art. Vraag 
het in de Sanatoria of op Hoogeland en 
Hietveld. Zijn sterke hart klopte zo warm 
voor de kudde, die de Opperste Herder aan 
hem toevertrouwde. Voor de schapen en voor 
de lammeren. Want ook de jeugd had een 
brede plaats in zijn herderlijk werk! 
Het verwondert niet. dat de actieve pastor van 
het mooi gelegen Beekbergen terecht kwam in 
de handen van de illegaliteit. Meermalen had 
men ook hem gevraagd officieel in de Lan- 
delijke Organisatie plaats te nemen. Maar hij 
wilds op eigen gelegenheid arbeiden. Zo heb- 
ben predikant en predikantsvrouw zich ingezet 
voor de „grote zaak" — en een berg werk 

verzet. „Zij" vroeg eens: „Zou je er nu maar niet mee ophouden?" — maar 
zijn antwoord luidde: „Hebben wij dit werk gezocht?" Neen, het werd op 
de weg geplaatst en het moest gebeuren. — Hoeveel jongens zijn er door 
Ds van Exel geplaatst? Ik weet het heus niet, maar een'heel getal. En dat 
niet alleen jongens uit Beekbergen of omgeving. Zijn naam was bijna door 
het gehele land bekend. Als hij ergens preekte, dan moest er ook geld voor 
onderduikers komen. Hij kwam preken en vroeg dan aan een ouderling, 
waar de rijkste mensen van de gemeente woonden. Hij ging naar één toe 
en deelde hem mede, dat hij Maandagmorgen f 5.000.— moest hebben  
Op Zondag 17 September hadden de luchtlandingen bij Oosterbeek plaats. 
De Donderdag daarop — de vorige dag was onrustig geweest door hevige 
beschietingen, maar nu ging het wel — begaf Ds. van Exel zich met een 
vriend op pad om brood te halen. Aan de Utrechtschestraat werden beiden 
door een granaat getroffen. Ds van Exel moet direct zijn overleden. Zijn 
vriend, die nog enkele uren heeft geleefd, vertelde, dat zijn laatste woord 
was: Here  
De Koning der Kerk heeft hem gebruikt. Toen was het genoeg — en toen 
is hij „koninklijk onderscheiden". Uit genade, we weten het — maar toch 
nu; de eer' kroon dragend .— door God, door God alleen. 
*) Bij gedeelten overgenomen uit de gelijknamige levensschets van Ds. N. J. 

A. van Exel, ujtgegeven in de V.D.M.-serie bij Kirchner — A dam. 



FAMILIEBERICHTEN 

Met grote dank aan de Heere geven 
wij U kennis van de geboorte van onze 
dochter en zusje 

NICOLETTE 
Ede. 17 Mei 1948- 
Burg. Prinslaan 49. 

H. A. Sprey-Zwart 
J. Sprey 
Annemaric. 

Eerst heden ontvingen wij de droe- 
ve tijding, dat onze lieve Man. 
Vader en Grootvader 

JEable Ferwcrda 
de 14de Maart 1945 in het kamp 
Neuengamme, in de leeftijd van 
bijna 46 jaar is overleden. 
Hij heeft hier op aarde de goede 
strijd gestreden voor God. Koningin 
en Vaderland, totdat de Koning 
hem riep naar het Hemels Vader- 
land. (Ps. 138 : 4 berijmd). 

Uit aller naam: 
Tj. Ferwerda-Muller. 

Den Helder, Binnenhaven 38. 

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN &ZN. 

SINGEL 281 
AMSTERDAM-C. 
TELEFOON 32239 
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PERIODIEKEN EN 

HANDEISDRUKWERX 

Echtpaar met 4 kinderen (oud- 
illegaal -werker), zoekt langs 
deze weg een gelegenheid 
om van 3—10 Aug. hun va- 
cantie door te brengen, tegen 
zo gering mogelijke kosten. 
Omgeving Oosterbeek-Arnhem. 
Brieven onder nr. 870 a/h 
bureau van dit blad. 

Hoofdpijn^ 

Kiespijn C 

^ Zenuwpijn VV 

  huzJpt cdJjyd. 

is altijd plaats voor een 

Takman 

5 

bij 

Jan Jongerilis 

N.V. Utrecht 

CARROSSERIE- EN CONSTRUCTIE- 

WERKPLAATSEN 

AUTOMOBIELBEDRIJVEN 

L 

Hoofdkantoor Kanaalweg 34 
Jutphaas (Post Utrecht) 
Tel. 18844 

Gevraagd t 

IPERSONEELCHEF 

TIJDWAARNEMERS 

Bredanaars! 
Komt, alvorens gij een nieuwe functie in de maat- 
schappij aanvaardt, eens praten op onze Personeels- 
afdeling. Alle vakken uit de metaalbranche zijn in 
ons bedrijf vertegenwoordigd. 

DUS VOOR VELEN EEN KANS 

N.V. ilzergieterijen en Emailleerfabrieken JE ET NA" 
BREDA 

VERSCHURE & Co's 
Scheepswerf en Machinefabriek N.V. 

vraagt voor spoedige indiensttreding enige 

tekenaars-constructeurs 

voor algemene machinebouw. 

Sollicitaties met opgave van referenties, er- 
varing en opleiding aan de afdeling Personeel- 
zaken. Meeuwenlaan 70, Amsterdam-Noord. 

Te koop gevraagd: 

Krupp of National kasregister 
(liefst modern). 

BrieVen onder nr. 872 a/h 
bureau van dit blad. 

LIFTENFABRIEK v/h Fa. HAMER & Co., 
Amsterdam, vraagt 

Volslagen en Aankomende 
BANKWERKËRS 

Aanmelden Beijersweg 12, achter Sportfondsenbad in Oost. 

X 
WIE KAN 

IMJCRT1NGEIN VERSCHAFFEN ? 

HERMAN VAN GULIK, was woonachtig 
te Kaatsheuvel (Gem. Loon op Zand), ge- 
boren 2 Juni 1921, gearr. 18 Augustus 1944 
en weggevoerd. Hij vertoefde plm. 6 weken 
in het kamp te Vught, daarna enkele weken 
in het kamp te Amersfoort en werd toen, 
blijkens een door hem uit de trein gewor- 
pen briefje naar Duitsland weggevoerd. In- 
formaties wezen uit dat hij terecht kwam in 
een kamp te Zagreb (Joego-Slavië), waar 
hij omtrent Maart 1945 nog vertoefd moet 
hebben, nadien is hij spoorloos. Blijkens een 
bericht van het Rode Kruis d.d. Aug. 1946 
zou het mogelijk zijn, dat Van Guiik naar 
Oostenrijk gebracht zou zijn. Degenen, die 
meer bijzonderheden omtrent deze per- 
soon weten, worden verzocht dit op te geven aan Alb. Joh. Wennekes 
te Kaatsheuvel. 

ARNOLD KEITH MICHAEL DEAN. 
In de nacht van 28 op 29 Augustus 1944 
werd bij Engelen in de buurt van Den 
Bosch een Halifaxbommenwerper neerge- 
schoten. Efti lid van de bemanning wordt 
sindsdien vermist en hoewel er in Engelen 
een graf is, vermoeden de ouders van de 
vermiste, dat het niet hun zoon is, die daar 
begraven ligt. Zij denken, dat hij aan een 
geheugenstoornis lijdt of zich om andere 
redenen nog steeds in Nederland ophoudt. 
De gegevens zijn: 
Bijnaam „Dixie", geboren 29 September 1923 
Londen, Flylng Officer, legernummer 152754. 
Blond golvend haar; lang plm. 1.83 m.i groot 

•litteken boven de knie: valse tand; spreekt 
enigszins aarzelend en stottert Ucht, vooral als hij opgewonden is. 
Bijgaande foto werd genomen toen Keith 18 jaar was. Inlichtingen 
aan het bureau van ,.De Zwerver". m 
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ZOJUIST VERSCHEEN ; 

DE LEVENSROMAN VAN 

JOHANNES POST 

DOOR 

ANNE DE VRIES 

Johannes Post - leider en organisator van de L.K.P. - was een der grootst® 
figuren uit het verzet. Van deze Nederlandse heldenfiguur heeft Anne de Vries 

de levensroman geschreven. 

EEN MACHTIG EPOS VAN VRIJHEIDSZIN. 
HELDENMOED EN GELOOFSVERTROUWEN. 

^PRIJS GEBONDEN f 5.90^) 

Verkrijgbaar bij uw Boekhandelaar. 

N.V. J.H. KOK KAMPEN 
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IHTERNATIONALE ORDE OF CHAOS ? 

DOOR Dr. G. H. J. VAN DER MOLEN ^1 

Drie jaar .geleden kwam er een einde aan de 
oorlog. Dat betekende het doorbreken van het 
morgenlicht na een diep-donkere nacht. De 

nieuwe dag was daar. Met blijde harten en lichte 
tred traden wij uit de duisternis in het nog scheu- 
rende ochtendgloren. 
Hoopvol was onze blik op de toekomst gericht. Het 
monster uit de afgrond, dat ons zo lang in zijn knel- 
lende greep had gehouden, was verslagen. Het lag 
machteloos, zieltogend ter aarde. Nu kon de wereld 
vrij herademen. In plaats van geweld en terreur zou 

er vrede en vrijheid heer- 
INTERNATIOlfAAL 

RECHT (1.) 
sen; waarheid en vrije me- 
ningsuiting zouden weer 
triomferen over leugen en 

terreur. Bovenal zou er weer recht zijn voor de en- 
keling en voor de volken zou er nieuwe welvaart 
komen. De vier vrijheden, door President Roosevelt 
geproclameerd, zouden over heel de wereld nieuwe 
levensmogelijkheden en nieuwe levensvreugd schep- 
pen. Zo meenden wij — althans, zo hoopten wij. 

En nu? Na drie jaar? 
Waar is vrede, waar is veiligheid, waar is recht en 
waar is eensgezindheid? 
Donkere wolken pakken zich al weer samen aan de 
internationale hemel. De wachters op de torens aan 
de vier hoeken der aarde roepen ons luide toe; „Wel 
is de morgenstond gekomen, maar het is nog nacht.' 
NWj staan nog verbijsterd temidden van de ruines 
van een ontredderde wereld. Indië, Duitsland, Palesti- 
na, Rusland — wij weten geen raad met al deze pro- 
blemen. Het gaat alles zo anders dan wij gedacht - ■ 
en vooral: gehóópt *—■ hadden. 
De verenigde volken streden dapper, hardnekkig, 
eensgezind tegen de gemeenschappelijke vijand. De 
Verenigde Naties geven een beeld van jammerlijke 
onmacht en verbitterde gespletenheid. 
Is het een wonder, dat diepe teleurstelling zich van 
velen meester maakt, dat hun idealen verbleken en 
dat hun eens zo warme geestdrift dreigt te verstarren 
in een koud cynisme? 

En toch! Wij kunnen en mogen bij een realistische 
schildering van de internationale verhoudingen niet 
blijven staan. Dat deden wij in de bezettingstijd ook 
niet. Toen wilden wij niet buigen voor de feiten, 
maar Wij trokken er tegen te velde, moedig en onver- 
schrokken, omdat wij het oog gericht hielden op het 
ideaal. 
Wij hadden ook toen een open oog voor de reali- 
teit, maar wij weigerden in die realiteit te berusten. 
Zo moet het ook nu nog zijn. Wij hebben toen ge- 
tracht ieder het onze ertoe bij te dragen, al was het 
nog zo geringd om de oorlog te winnen. Laten we 
nu niet achterblijven om onze plaats in te nemen in 
hèt leger van hen, die vast besloten zijn de vrede te 
winnen. ' 
Deze strijd vraagt van ons nog meer geduld, volhar- 
ding, zelfoverwining en krachtsinspanning dan het 
ondergronds verzet tegen de overmachtige vijand. 
Maar beide liggen in hetzelfde vlak. Toen ging het 
om een machtige worsteling tussen goed en kwaad, 
tussen recht en onrecht. Zo voelden wij het en onze 
kracht bestond daarin, dat wij positief stelling had- 
den genomen. 
Deze worsteling zet zich ook nu nog voort; met on- 
verminderde kracht. Ook al schijnen de partijen ver- 
wisseld te zijn. En ook nu hebben wij weer een 
keus te doen. Onze christelijke levensovertuiging moet 
ons opnieuw dringen in het strijdperk te treden ter 
wille van gerechtigheid en vrede. 

* 
Wij moeten begrijpen, dat ook voor de interna- 

tionale verhoudingen bepaalde richtlijnen gel- 
den, die niet straffeloos overtreden kunnen worden. 
De vraag is deze: zal er op internationaal terrein orde 
of chaos zijn? 
Het antwoord op deze vraag hangt mede van ons af! 
Indien wij ons met een cynisch fatalisme bij de feiten 
neerleggen, aanvaarden wdj de chaos. Dan is er geen 
uitzicht op een betere internationale samenleving, 
noch voor ons, noch voor onze kinderen. Dan blijft de 
drèiging van de oorlog als een sombere spookgestalte 
het leven der volken verontrusten. 

* TOT ÉÉN GEHEEL * 

In de eerste plaats breng ik de Re- 
dactie van „De Zwerver" dank voor 

de mij geboden gelegenheid "een woord 
tot de lezers te richten. 
Het doel van de Redactie „het levend 
houden van de belangstelling voor het 
militaire leven bij de burgerij" ligt mij 
zeer na aan het hart. 
Reeds eerder betoogde ik van hoe groot 
belang het voor. de natie is, wanneer 
tussen leger en burgerij een warme, we- 
derzijdse belangstelling bestaat, liever 
nog, wanneer leger en burgerij zich te- 
zamen verbonden voelen tot één ge- 
heel: het volk. 
Het probleem der demobilisatie kan al- 
leen worden opgelost, indien leger en 
burgerij elkaar begrijpen. In de geza- 
menlijke poging om tot een goede op- 
lossing te komen zal de tussen leger en 
burgerij bestaande wisselwerking eerst 
ten volle tot haar recht kunnen komen. 
Deze wisselwerking kan alleen bestaan, 
als wederzijds leger en burgerij in al 
haar geledingen op elkaar zijn ingesteld. 
Wij van onze kant hopen dit te berei- 
ken door de burgerij te laten horen en 
te laten zien wat er in het leger gebeurt. 
Dat de ogen en oren van de burgerij 
geopend zijn, blijkt mij alweer uit het 
Initiatief van de Redactie van Uw blad. 
Voor dergelijke blijken van belangstel- 
ling is het leger dankbaar. 

1 k heb 
* < 

'door Luitenant-Gen. 
Mr. H. J. Kruis 

zo juist genoenv' di- demobili- 
satie. Elke demobilisatie-voorziening, 

hoe prachtig opgezet tjok, is tot misluK- 
king gedoemd, indien de naar huis ke- 
rende militair niet door de burgerij met 
open armen wordt ontvangen. 
Elk welkomstwoord, elk huldebetoon 
is een holle frase, indien het niet voort- 
komt uit de overtuiging, dat de soldaat 
een medeburger is, die tijdelijk werd op- 
geroepen tot de verdediging van de be- 
langen van het gehele volk, dat deze 
soldaat na vervulling van zijn plicht 
vanzelfsprekend terug zal keren in de 
rijen der burgerij en dat deze soldaat als 
burger recht heeft op de plaats, waar 
hij krachtens zijn capaciteiten past. 
Wanneer de burgermaatschappij hem 
deze plaats niet geeft; wanneer verge- 
ten wordt, dat jaren van vorming in 
het harde leven in de plaats zijn geko- 
men van jaren van burgerscholing; wan- 
neer alleen in aanmerking wordt geno- 
men de stand van ontwikkeling, waarin 
de jongeman verkeerde, toen hij de uni- 
form aantrok; wanneer dus blijkt, dat de 
omvang van die capaciteiten niet wordt 
begrepen, dan wordt hetgeen winst kan 
zijn voor de gehele natie, achteloos ter- 
zijde geworpen. 
De natie zou de steun van doortastend- 
heid, volharding en trouw van harde ke- 
rels, die zij in de komende jaren zo 
bitter zal behoeven, van de hand wijzen 
tot haar eigen schade. 

j Vorige week reeds kondigden wij het \ 
\ verschijnen aan van een speciaal \ 
\ demobilisatie-nummer, bestemd voor [ 
I de militairen in Indië. De daarin ; 
1 verschenen artikelen zullen wij in dit j 
; en de komende nummers opnemen. ] 
\ Hier volgt wat Generaal Kruis in ons i 
■ blad schreef voor de demobiliserende i 
i soldaten. 

Want soldaat en burger beiden heb- 
ben een taak bij de instandhouding 

van ons volksbestaan en hoewel deze 
taken een geheel verschillend aanzien 
hebben, zijn de eigenschappen, - die 
ieder voor het goed volbrengen van 
zijn taak moet bezitten, dezelfde. 
Indien wij dit beseffen, weten wij, dat 
een goed soldaat slechts de spade voor 
het geweer behoeft te grijpen, om een 
goed burger te worden. Want in de eer- 
ste plaats komt het aan op de man, niet 
op het gereedschap dat hij hanteert. 
Dit besef kan slechts groeien, wanneer 
wij — leger en burgerij — weten wat 
bij leder van ons omgaat en wanneer 
wij elkander weten te waarderen. 
Ik hoop, dat de Redactie van „De 
Zwerver" er in zal slagen het streven 
hiernaar te bevorderen, omdat hiermee, 
behalve het belang van leger en het 
belang van de burgerij, het belang van 
het grote geheel: het Nederlandse Volk, 
wordt gediend. 
's-Gravenhage, Mei/Juni 1948. 
Luitenant-Generaal Mr. H. J. KRULS. 

Van de hand van Dr. G. H. J. van der Molen 
(„Tante Lien". van de illegale Trouw-organi- 
satie), ontvingen wij een serie artikelen over 

INTERNATIONAAL RECHT. 
waarvan het eerste deel thans volgt. 
De volgende artikelen, die wij in de komende 
maanden zullen plaatsen, zijn getiteld: 

Valse leer — slechte practijk. 
Vrede door recht. 
De betekenis der intern, rechtspraak en 
De Atoombom. 

REDACTIE. 

Het alternatief is de internationale orde, de rechts- 
organisatie der staten, waarbij de geschillen op 
vreedzame wijze zullen worden opgelost. 
Wanneer wij deze vragen benaderen als christenen, 
staan wij voor een gewetenskwestie. Wij weten, dat 
wij met twee dingen rekening hebben te houden. Ten 
eerste met de roeping van de naar Gods beeld ge- 
schapen ' mens en ten tweede met de macht van de 
zonde in een gevallen wereld. Het is duidelijk, dat de 
macht van de boze zich openbaart in de chaos. Het 
is evenzeer duidelijk, dat de rechtsorde, d.w.z. de 
heerschappij van het recht, naar de wil van God is. 
Maar hoe kunnen wij — eenvoudige burgers — mee- 
werken aan de totstandkoming van een internationale 
rechtsorde? Lake Success is zover weg en de grote 
heren daar trekken immers toch aan de touwtjes! 
Ja, maar in de oorlog lieten wij de grote heren, Roo- 
sevelt en Churchill, Eisenhower en Montgomery, 
toch ook niet alléén de zaak opknappen? Toen wisten 
we, dat iedere soldaat zijn plicht behoorde te doen 
en zijn aandeel, hoe klein misschien ook, moest leve- 
ren in de strijd om de overwinning. 
Zo is het ook nu. Het is, menselijkerwijs gesproken, 
van beslissende betekenis, welke keus de jonge men- 
sen van thans doen. 
Zullen zij te doordringen zijn van het besef, dat de 
Verenigde Naties eerst dan kunnen slagen, indien zij 
er hun krachtige schouders onder zetten? 
Zullen zij zich aaneensluiten om over heel de wereld 

"een machtig vredesleger te vormen, dat de staatslie- 
den en groten der aarde zal dwingen naar recht te 
handelen en vreedzame middelen aan te wenden om 
hun geschillen op te lossen? 
Of zullen onze jonge mensen onverschillig en werk- 

loos terzijde gaan staan en zo de ont- 
bindende krachten laten voortwoekeren, 
waardoor een nieuwe nog vreselijker 
oorlog ontketend zal worden? Zal het 
atoomwapen met al zijn verschrikking 
eerst een eind moeten maken aan heel 
onze christelijke beschaving, eer hat tot 
een werkelijke aaneensluiting der volke- 
ren kan komen? 
Zeg niet, dat de toestand der wereld 
hopeloos is. 
Hoe dikwijls heeft het er niet hopeloos 
uitgezien en juist dan was vaak de red- 
ding nabij. Bovendien, onze geesteshou- 
ding mag niet worden bepaald naar de 
kans op succes, maar is afhankelijk van 
de vraag: waf wil God van ons? 
En het antwoord op deze vraag ligt voor 
de hand: God wil, dat wij, mensen, met 
elkaar in vrede leven. Hij vraagt van 
ons, dat wij recht en gerechtigheid zullen 
betrachten. Hij legt ons het gebod der 
naastenliefde op, dat ook betrekking heeft 
op de verhouding van volk tot volk. 
Daarom moeten wij ons rekenschap ge- 
ven van onze taak tegenover de inter- 
nationale samenleving. Wij moeten de 
problemen kennen, de mogelijkheden 
leren overzien en ons stellen achter hen, 
die de rechte weg willen bewandelen. 
De heren in Lake Success nemen hun 
beslissingen niet onafhankelijk van hun 
volken. Althans niet voorzover zij demo- 
cratische landen vertegenwoordigen. 
Toen de Belgische premier Spaak, in 

(Vervolg op pag.2) 

„DE ZWERVER" 
Prins Hendrikkade 1 52 - A dam C. 
Telef. Red. 44566* Adm. 41063 



cjevai. 

T n 'Finland zijn de vorige week enkele moeilijkheden geweest. U heeft dat natuurlijk in de krant gelezen. Maar 't 
* incident is te illustratief voor de communistische taktiek om het niet even uiteen te rafelen. 
Minister Leino, een communist, die Binnenlandse Zaken beheert, moest door een motie van wantrouwen, aange- 
nomen in het parlement, zijn ontslag nemen. De reden van deze politieke stap was, dat de vrije Finnen niet accep- 
teerden, dat de minister de politie aan het reorganiseren was in communistische zin. 
Het gevolg daarvan was nu een grote stakingsactie der communisten, onder het motto: Aan Binnenlandse Zaken 
moet weer een communist als minister komen. 
Het incident is thans opgelost, doordat een zekere minister Kilpi, die lid was van de sociaal-democratische partij, 
overgegaan is naar de volksdemocratische (U kent die schone term wel) partij en de leiding van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken krijgt. Bovendien treedt nog een communistische minister toe tot het kabinet, • n.1. de 
vrouw van de weggestuurde Leino. 
Een zeer belangwekkende, aanvankelijk moedgevende, tenslotte toch alarmerende historie. 

We gaan haar even na, Rusland heeft na Tsjecho-Slowakije, Finland op zijn programma staan. Dat bleek 
reeds uit 't afgedwongen militair accoord. Zoals we reeds meer opmerkten, heeft het communisme in de laatste faze 
der democratie, de faze, waarin de dwangstaat voor de deur staat, grote belangstelling voor bepaalde ministeries. 
En het meest van al voor dat van Binnenlandse Zaken. Vergeet niet, dat de geheime politieke politie, voorheen 
de Gepeoe, thans M.V.D. heet, hetwelk betekent; Ministerie van Binnenlandse Zaken. In democratische staten 
dient dit ministerie voor het binnenlands bestuur en voor de veiligheid van de burgerij: in de dwangstaten dient 
het voor de binnenlandse terreur en voor de veiligheid van de dictatoren tegenover de burgerij. 
Welnu, in Finland was die zet op het schaakbord al gedaan en Leino was druk bezig de Gepeoe te organiseren. 
Het parlement had de moed om zijn dwangstaatmethode af te keuren en hem naar huis te zenden, in de overtuiging, 
dat Finland nog een democratisch land was. Het had het recht daartoe en de afkeuring was een afkeuring van 
het volk. Maar de communisten, die in Finland een fractie der bevolking uitmaken, hebben nog meer pijlen op 
hun boog. Zij begonnen een politieke stakingsactie en eisten een communist aan „hun" departement, hoewel het 
vakverbond deze staking van de hand wees. 
Hoe kon dit slagen met een handjevol communisten? 

Ook in dit opzicht is het gebeuren leerrijk. ♦ 
Een paar mannen, die weten wat zij willen, die sleutelposities bezetten, die actiecomités gevormd hebben, die de 
terreur jarenlang voorbereid hebben, die hun plannen allang klaar hebben, zijn meer waard dan tienduizend goed- 
moedige (geen goeie) democraten, die een vredig bestaan wensen, geen ruzie zoeken, geen interesse voor 
politiek hebben, geen oog hebben voor de penetratie der communisten op de leidende posten in de arbeiderswereld. 
Welnu, het handjevol communisten heeft de slag volledig gewonnen. Zij hebben thans weer een communist aan 
het Gepeoe-departement en nog een minister extra bovendien. De terreur heeft de democratie verslagen. De 
volksvertegenwoordiging zei: „Weg met hem" (terecht en rechtens). De satellieten van Stalin zeiden: „Aan ons 
het ministerie, desnoods met geweld". 
Zo is Finland een stap verder gekomen op de weg naar dé slavernij. Houdt Uw ogen open voor de volgende 
stap. De deuren van het kerkhof der vrijheid staan daar reeds op een kier. 

A (y eeit 

Van Russische zijde is bekend gemaakt, dat Rusland met de republiek Djokja consulaire betrekkingen gaat 
onderhouden. Dit betekent de erkenning van de republiek Djokja als een souvereine staat. 

Dat Rusland hiermee de erkende rechten van Nederland schendt en ook de overeenkomst op de Renville.door- 
breekt, is duidelijk. Er is maar één souvereine staat erkend en dat is het Koninkrijk der Nederlanden. 
De republiek mag zich niet als een souvereine staat gedragen en mag dus geen buitenlandse betrekkingen aan- 
knopen. Maar wat Rusland betreft, behoeft dit geen verbazing te wekken. Dat heeft alleen maar baat bij woe- 
lingen ep moeilijkheden in het Oosten, die een goede voedingsbodem voor het internationale communisme vormen. 
Daarin zit de illustratie ook niet die we op het oog hebben. 
Leerrijk is in dit verband, dat de republiek de overeenkomst van de Renville schendt. 
Salim, de minister van „Buitenlandse Zaken" der republiek, verklaarde niets af te weten van ónderhandelingen 
met Rusland en hij wilde het gezag van Soeripno, die in Praag de onderhandelingen gevoerd heeft, niet erkennen. 
Natuurlijk niet: Red je gezicht» 
Maar Soeripno heeft verklaard, dat Soekarno hem voor deze onderhandelingen volmacht gegeven had. Natuur- 
lijk: Soeripno is niet gek, hij zal niet op zijn eigen houtje onderhandelen, met Rusland. En Stalin is ook niet gek; 
die is niet gewend te onderhandelen met particulieren. De enige manier voor de republiek om uit de impasse te 
geraken, is het incident in sluiers te wikkelen en zo ingewikkeld te maken, dat niemand er meer uitkomt. 
Toch zijn er voor de goede opmefker wel een paar dingen duidelijk. De republiek houdt zich niet aan de Ren- 

ville-overeenkomst; zij gaat voort met zich te gedragen als een souvereine staat, wat zij niet is. 
Zij heeft dat dan ook steeds gedaan en onderhandelingen en overeenkomsten alleen gebruikt om nieuwe con- 
cessies af te persen en om invloed en macht te krijgen. 
Van enige wil tot samenwerking is nimmer iets gebleken. Wij zijn van concessie tot concessie gevoerd en dit 
zal zo voort gaan zolang de republiek bestaat en zolang er nog één Nederlandse stem in Indië gehoord wordt. 
Het tweede belangwekkende punt in dit verhaal is, dat Alimin, een communist, die 15 jaar lang in Moskou 
getraind is, zijn werk in Indië goed gedaan heeft. Dat hebben we trouwens al gemerkt aan de ontvangst van 
de delegatie van het koninkrijk in Djokja. Dat is overigens reeds gebleken uit de overal opduikende commu- 
nistische mantelorganisaties in de republiek en uit de communistische propaganda. Thans heeft Rusland echter 
een officieel kanaal gekregen om in de republiek te infiltreren. Men bedenke, dat Rusland het eerste land van 
betekenis is, dat, de republiek erkent. 
De weg, die de republiek gaat, is de weg naar de communistische dwangstaat. Dat ligt er duimendik bovenop. 
De uit^ de revolutie ontstane republiek heeft geen andere mogelijkheid. Er zijn geen mensen in de republiek, die 
leiding kunnen geven en in zo'n geval geschiedt het bewind altijd van buiten af en in dit geval door Rusland. 

Het communisme vindt namelijk in de bevolking der republiek een willige prooi. Dit volk is nog niet rijp voor 
constitutionele democratie en het is deze jaren getraind in het uitoefenen en ondergaan van terreur, één van de 
kenmerken der communistische taktiek. 
Wat ons verbaast in dit alles, is, dat men zich in Nederland zo uitermate druk maakt met het anti-commu- 
nisme, terwijl in Nederland het communisme geen ernstig gevaar betekent en dat men geen woord besteedt aan 
de plaats in het koninkrijk waar dit communisme wel een gevaar is: de republiek Djokja. En het is niet alleen 
daar een gevaar; de communistische ontwikkeling in de republiek is uitgangspunt voor de communistische- 
ontwikkeling in geheel Indië. 
Zolang de republiek bestaat, kan men met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen,. dat de 
federatie van staten tn Indië zich ontwikkelt in de richting van een communistische dwangstaat. Het onder- 
handelen met de republiek zal tenslotte leiden tot de zwartste reactie voor het volk in Indië. Slechts het aan- 
pakken van de republiek kan redding brengen en de voorwaarde scheppen om de volkeren van Indië naar 
vrijheid en welvaart te leiden. H. v. R. 

INTERNATIONAAL RECHT. 
(ocryo/p van pag, !• 

1946 voorzitter van de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties was, deed hij een hartstochtelijk 
beroep op de volken der aarde, zich in te spannen 
om de Verenigde Naties werkelijk een rechts- en een 
vredesorganisatie te doen zijn. „Laat ons niet alleen", 
zei hij. „wij kunnen dit werk slechts gezamenlijk doen," 

Hier is een ideaal, waarvoor het de moeite waard is 
te strijden met de inzet der gehele persoonlijkheid. 
Het is een echt christelijk ideaal, dat door de christe- 
nen tot dusver maar al te weinig bewust werd nage- 
streefd. 
En nog lijkt 't vaak alsof men meent, dat beginselen 
alleen van kracht zijn voor het nationale leven, maar 
dat voor het internationale leven de feiten, de droeve 
feiten, richtinggevend zijn. 

Welk een kortzichtigheid; maar ook, welk een o/i- 
trouw! 
Reeds vanaf Augustinus heeft de roep om vrede en 
recht tussen de volken weerklonken, maar de chris- 
tenen hebben hieraan geen gehoor gegeven. Wij 
weten, dat ook het werk te New York mensenwerk 
is en daarom vol gebrek en tekortkomingen, maar 
wij staan daaraan mede schuldig, als wij niet trach- 
ten ieder in eigen kring, het ideaal ener wereldge- 
meenschap, gegrond op de basis van het recht, in- 
gang te doen vinden. 

Eerst wanneer wij zelf ons deze geesteshouding eigen 
hebben gemaakt, zullen wij begrijpen, welke taak God 
ons in deze generatie op de schouders heeft gelegd en 
zullen wij Hem smeken om een zegen over dit werk, 
wetend dat ook hier Zijn kracht in onze zwakheid 
volbracht moet worden. 

WEfti^DI 

KAT-UIT-DE-BOOM-KIJKERS. 
Aan Joke Folmer zijn volgens de Zeister Post deviezen 
geweigerd om naar Engeland en Amerika te gaan waar 
men haar wilde decoreren voor haar werk in bezet- 
tingstijd, waardoor meer dan driehonderd piloten gered 
zijn. 
— Wanneer het er omgaat onze nationale glorie aan 
voetballers, wielrenners en ambtenaren in het buiten- 
land ten toon te spreiden, blijkt dit wel een slordige 
duit aan deviezen te mogen kosten. De regering ziet 
terecht in, dat het noodzakelijk is in het buitenland 
weer eens een fatsoenlijk Nederlands gezicht te tonen. 
Maar Joke Folmer schijnt dergelijke representatie-gel- 
den niet waard te zijn. 
Het Haags Dagblad vraagt zich naar aanleiding hier- 
van af wat Joke Folmer heeft, gedaan om als represen- 
tatief beschouwd te worden voor onze nationale glorie. 
Zij heeft met gevaar voor eigen leven honderden 
piloten gered en meende, dat zij daarmee een goed 
werk verrichtte voor onze strijd en die van onze bond- 
genoten. Maar zij zal langzamerhand wel ervaren heb- 
ben, dat representatief voor Nederland alleen de lieden 
zijn, die zich tijdens de bezetting behoedzaam en pro- 
fijtelijk in de ruifcte hebben gehouden, zich daarna 
schielijk de verdienste der bevrijding hebben toege- 
eigend en nu behendig balanceren op de hoogste spor- 
ten van het maatschappelijk aanzien. De kat uit de 
boom kijken is een nationale deugd en daarom heb- 
ben alle kat-uit-de-boom-kijkers een heilig recht op 
deviezen. En als de Engelsen en Amerikanen met 
alle gewéld een meisje willen decoreren, dat in aperte 
strijd met de specifiek Nederlandse (deugd heeft ge- 
handeld, dan moeten zij haar reiskosten maar voor 
hun rekening nemen! 

* 
IN ALKMAAR BEGON  
De gemeenteraad van Alkmaar heeft dezer dagen tegen 
't besluit van B. en W. om aan „De Waarheid" geen 
publicaties en distributiemededelingen meer te verstrek- 
ken, een motie aangenomen. 
-— In Alkmaar «begon de victorie  ditmaal niet. 
Een besluit van dezelfde raadsvergadering, waarin de 
samenwerking met de communisten wordt afgewezen, 
verliest zijn werkelijke betekenis en wordt een kwestie 
van uiterlijk vertoon en flink willen doen wanneer men 
tegelijkertijd indirect weer steun geeft aan de C.P.N. 

* 
ALARM-APPARAAT. 
De Dienst van de Gemeentelijke Personeelsvoorziening 
Amsterdam roept in een advertentie in „De Waar- 
heid" onder het motto „Conducteurs" gegadigden op 
voor de functie van tramconducteur. 
— In de Februari-staking van 1941 waren de tram- 
conducteurs de seingevers; „de trams rijden niet meer; 
er is staking". Hun „sleutelpositie" ingeval van troe- 
belen zij ons een les. De tram mag geen seinapparaat 
voor een communistische revolutie worden. De Dienst 
van Gemeentelijke Personeelsvoorziening Amsterdam 
denke aan Praag en plaatse haar advertenties niet meer 
in „De Waarheid". 

* 
TWEE UITERSTEN. 
Na drie jaar bijzondere rechtspleging en concentratie- 
kampen, aldus lezen wij in „Nieuw Nederland", zijn er 
nog altijd mensen — en dan op zo verantwoordelijke 
plaatsen als redactiezetels — die menen, dat er in 
Nederland nog lang niet genoeg wordt gestraft. Zij 
bezien elk uitgesproken vonnis door de bril van een 
nooit aflatende haat, een niet te stillen wraakzucht en 
staan gereed met bonkende volzinnen, wanneer zij 
ergens een neiging bespeuren om eindelijk eens een 
streep te zetten onder de dingen, die niet meer van deze 
tijd zijn.. Wanneer ergens objectief wordt geconsta- 
teerd, dat een figuur als Rauter, hoewel des doods 
schuldig, óók nog enkele aanvaardbare eigenschappen 
heeft bezeten, wanneer Albert Kuyle na jaren weer 
tot de journalistiek zal worden toegelaten, wanneer 
het Nieuwsblad van het Noorden wordt gerehabili- 
teerd, jammert de „Stem van Nederland" dat door dit 
alles „drie jaar van vrijheid schande bracht over vijf 
jaar verzet: onuitwisbare schande". 
Dat Nederland een der weinige landen is, waar nog 
altijd lieden worden gevonden, bereid Dm verse olie 
op het vuur van de haat te gieten, stemt tot nadenken. 
En dat zij zich daarbij beroepen op een verzet, dat 
van zoveel grote allure was, wekt ergernis. 
In „De Prinsestad" lezen wij daarentegen: „Wat had 
meer voor de hand gelegen, dan dat de illegaliteit naar 
voren was gekomen als vertolkster van hen, die nog 
altijd wensen, dat er in Nederland recht zal worden 
gedaan ea dat daarbij geen belangrijke reputaties 
worden ontzien? Doch helaas, de illegaliteit zweeg, 
zoals reeds zo menigmaal te voren. Zij laat alle kan- 
sen, die haar geboden worden en die er toe zouden 
kunnen bijdragen, dat zij een greep van moreel gezag 
op ons volk zou kunnen verkrijgen, onbenut voorbij- 
gaan." 
— De waarheid ligt ook hier weer in het midden. 



De Maat is vol!! 

Twee leden van de 

•„Raad van Beroep 

voor de Perszuivering" 

roepen alarm I 

A/s wij andermaal over de perszuivering gaan schrijven, dan geschiedt dit niet zozeer om de aandacht 
te vestigen op de trieste klucht die de Raad van Beroep voor de perszuivering van de — in eerste 
aanleg over hef algemeen bevredigende — zuivering van de Nederlandse pers heeft gemaakt, neen. dan 
gebeurt dit vooral om alarm te slaan, om de trom te roeren en de dromers wakker te dreunen. Want 
het tergend schandaal, dat die Raad van Beroep in het leven heeft geroepen, is niet een zaak die alleen 
de pers aangaat; het is een zaak die ons volk. dat zich'in z'n eerlijkste gevoelens beledigd moet ge' 
voelen, raakt; 
het is zaak, die het gehoonde en gekwetste verzet betreft 
Onze eer wordt aangerand; en daartegen tekenen wij verzet aan. Dit met te meer reden, omdat 
anderen in dit verzet tegen de Raad van Beroep zijn voorgegaan. 

Enkele leden van de Raad van Beroep (de He- 
ren A. Stapelkamp te Utrecht en Dr. W. P. 
Berghuis te Smilde) hebben voor de eer van 

het lidmaatschap van „De Raad van Beroep voor 
de Perszuivering" bedankt en hun heengaan in een 
aan duidelijkheid niets te wensen overlatende ge- 
meenschappelijke verklaring nader gemotiveerd. Die 
verklaring is ons een appèl en het zou een schande 
zijn als het verzet na die te hebben gelezen, tot de 
orde van de dag zou overgaan en ni?ts zou doen 
om te bereiken, dat regering en volksvertegenwoor- 
diging een eind maken aan een handelen, dat de 
uitgetreden leden van de Raad van Beroep met ons 
en anderen in strijd achten met de vorig jaar door 
de volksvertegenwoordiging aanvaarde wet. Wij 
hebben daarom gemeend aan dit onderwerp bijzon- 
dere aandacht te moeten schenken in ons blad. 
De Heren Stapelkamp en Berghuis zijn niet over 

één nacht ijs gegaan; zij hebben hun besluit niet 
lichtvaardig genomen. Zij hebben, nadat de Raad dc 
beruchte sententie over het Nieuwsblad van het Noor- 
den het licht had doen zien (hierover publiceerden 
wij reeds in ons hoofdartikel van 9 April, Red.) ge- 
laten afgewacht en hun ontslag eerst ingediend toen 

KAMPEN 

ontvangt 

zijn oorlogsvrijwilligers. 

w 

^9? 

'oensdag 19 Mei 1948 zal niet gauw vergeten 
■ - worden. Het was de dag dat het Veluwe-Batal- 

jon 1-8 R.I. na twee en een half jaar diepst in de 
Tropen vervuld te hebben, terug keerde in de oude 
Hanze-stad. De streekorganisatie Karei Doorman, in 
samenwerking met het R.K. thuisfront en Niwm heb- 
ben de jongens een ontvangst bereid, die klonk als 
een klok. De plaatselijke gymnastiekverenigingen 
stonden in een grote erehaag opgesteld langs de te 
volgen route door de stad en de menigte die op de 

. been was herinnerde aan de intocht van 
A - de Canadezen. Toen de "bussen door de 

straten rolden donderden de hoera's los 
en rezen de vaandels in een groet om- 

thoog. Onder voortdurend gejuich reden 
ze naar de Nieuwe Markt waar het ont- 
vangstcomité klaar stond. De O.V.W.- 
èrs werden in een halve "boog voor de 
muziektent opgesteld en stonden voor 
het laatst stram in de houding toen de 

muziek het aloude Wilhelmus inzette. De Burger- 
vader sprak, namens de gehele burgerij, een kort wel- 
komstwoord, waarin hij God dankte voor het behou- 
den terugvoeren van het Kamper Bataljon. Wijzende 
op de moeilijkheden die de omschakeling van het 
militaire leven naar het burgerbestaan zal opleveren, 
zeide de burgemeester: „Ik verzeker jullie, dat het 
Kamper thuisfront gereed staat om jullie te helpen. 
Volgaarne zullen we onze dankbaarheid in daden 
honoreren". Het antwoord van de Bataljon's com- 
mandant, Majoor Andriessen, vertolkte het gevoelen 
van de troep volkomen. Hij zei; „We zijn sprakeloos, 
't Is of we de wereld hebben overwonnen. Zo iets 
groots als dit hadden we nooit kunnen denken." Voor 
Woensdag was de plechtigheid nu afgelopen. 
Het Protestants Interkerkelijk Thuisfront hield 

Vrijdag 27 Mei als een onwaardeerbare goede 
gewoonte een dankdienst in de Bovenkerk. Onder de 
eeuwenoude gewelven klonk de psalm omhoog „Ik 
zal Uw naam met dank-erkentenis verheffen, U al 
mijn geloften brengen". In dit teken stond de gehele 
dienst. Wars van mensvergoding, dankbaar voor de 
hartelijke ontvangst, zal elke behouden teruggekomen 
militair alle lof die men hem toe wil zwaaien door 
moeten wijzen naar God, Die in alle nood en gevaar 
het schild geweest is dat hem beschermde. Bij het 
scheiden is er maar één devies dat meegegeven kan 
worden op de weg naar terugkeer in de maatschappij 
en wel een eenvoudig gebed „Here wijs mij de weg". 
Bij het uitgaan van de stampvolle kerk werd gecol- 
lecteerd voor het Interkerkelijk Thuisfront — dat 
/ 500.000.— nodig heeft om zijn taak in Indië goed 
te kunnen volbrengen — en speelde het orgel zacht: 
„Ik had een wapenbroeder". 
Hiermee had Kampen zijn zonen ingehaald. 

JAN K. 

door een aantal uitspraken afdoende vaststond, dat 
de Raad van Beroep principieel afwijkt van wat in 
de Wet Noodvoorziening Perswezen ligt verankerd 
en derhalve de mening van de regering en volks- 
vertegenwoordiging aan zijn laars lapt. 
In die uitspraken wordt, zoals de genoemde heren 
opmerken, geoordeeld volgens de opvatting: 

„dat het opnemen van nationaal socialistische 
en pro-Duitse publicaties aanvaardbaar is, in- 
dien zulks geschiedde om de uitgave van het 
blad te kunnen voortzetten ten behoeve van het 
personeelsbelang,' het behoud der persen en hef 
blijven verschaffen aan het publiek van een 
„leesbare" krant." 

Zij hadden er ook bij kunnen voegen, dat de Raad 
van Beroep in zijn jongste sententies het novum 
introduceerde, dat een ondergane detentie reden is 
om tot bekorting van de ontzettingstermijn over te 
gaan, doch wat zij opmerkten was al ruimschoots 
voldoende om te concluderen, dat de opvatting van 
de Raad in strijd is met de Wet Noordvoorziening 
Perswezen. 
Het personeelsbelang, het behoud van het bedrijf 
en het uitgeven van een voor goede vaderlanders 
nog „leesbare" krant, kunnen geen verontschuldi- 
gingsgronden vormen , bi) een zuivering waarbij, 

én volgens de verklaring van de minister, 
én volgens de opvatting van de meerderheid 

van de volksvertegenwoordiging, 
én volgens de wet, waarin deze intenties zijn 

vastgelegd, 
alleen de algemeen geldende Nederlandse rechts- 
beginselen van kracht zijn en de verontschuldigings- 
gronden van de bedrijfszuivering nadrukkelijk en 
met grote klem zijn uitgesloten. 
Terecht uitgesloten, want de perscollaboratie is on- 
eindig ernstiger dan de bedrijfscollaboratie, omdat 
vergiftiging van de geest van het volk nu eenmaal 
ernstiger is dan materieel voor de bezetters en hun 
handlangers werken. 
De Raad van Beroep echter „gelooft het wel , dat 
de geestelijke vergiftiging van ons volk door middel 
van de pers het zwaarst denkbare vergrijp aan dat 
volk is. Zij negeert de uitspraken van de Minister, 
die de Wet verdedigde, en de Kamerleden, die de 
opvattingen van de wel zeer grote meerderheid ver- 
tolkten. 
De Raad van Beroep vormt een jurisprudentie, die 
het karakter van een half-zachte bedrijfszuivering 
heeft en die daardoor niet alleen in strijd is met de 
Wet, doch bovendien contrasteert met de duidelijk 
uitgesproken bedoeling van de wetgever, ja zelfs op 
bepaalde punten de Minister direct tegenspreekt. 

De Commissie van de Perszuivering intussen, heeft 
de opvattingen van de Raad van Beroep in 

enige harer jongste uitspraken klemmend gelaakt. 
De deskundige bij deze Commissie o.a.' heeft name- 
lijk op een zitting van de Raad, volgens verslagen 
in de Haagse bladen, onder het motto: Stantvastich 
is ghebleven — mijn hert is teghenspoet", betoogd, 
dat zij (de Commissie voor de Perszuivering) er 
niet aan denkt zich naar de volgens haar met de 
Wet in strijd zijnde jurisprudentie van de Raad te 
richten. , , u 
Deze en andere reacties zijn niet, zoals de ex-gecolla- 
boreerd hebbende pers wil doen geloven: een ge- 
krakeel van een minderheid, die „illegale rechten 
wil consolideren. Integendeel, het zijn reacties, ver- 
oorzaakt door het in de wind slaan van een door 
de meerderheid van de volksvertegenwoordiging aan- 
vaarde Wet. 
De genoemde „ex-collaboratie-pers" negeert de uit- 
spraken van de Commissie vrijwel, maar zij juicht 
over de prestaties van de Raad van Beroep. Slechts 
een kleine minderheid in de Nederlandse pers heeft 
de in de genoemde Wet neergelegde zuiverings- 
normen verdedigd. 
Men zal dit verstaan, wanneer men bedenkt, dat 
bij de meerderheid van de pers, die deze normen 
verwerpt, vele eigenbelangen een belangrijke rol 
spelen. In dit licht valt het ook te verstaan, dat de 
voorlichting in de pers ernstig faalt. Dit heeft tot 
gevolg gehad, dat zich onder ons volk een volkomen 
onjuiste voorstelling «van zaken over het zuiverings- 
probleem heeft vastgezet. 
Men is er vrijwel in geslaagd een publieke opinie te 
vormen, waarop terecht de woorden van toepassing 

zijn, die Mr. Zaayer bij de opheffing van het 
Dordtse Tribunaal heeft gesproken: 

„De geest, die ons volk bezielde in de bezetting, 
ontbreekt heden ten dage. Men durft de taak 
van de zuivering geestelijk niet meer aan." 

Om al deze redenen mogen wij niet langer zwij- 
gen. 

Wij moeten met de eerlijke hartstocht, die in ons 
was toen het er om ging het onrecht van de vijand 
te bestrijden, ons teweer stellen tegen een methode, 
die onwettig is, die in strijd is met dat wat de meer- 
derheid van het lichaam, dat ons volk vertegen- 
woordigt, wenst. 
Daarom moeteh wij ageren tegen de Raad van Beroep 
voor de perszuivering. 
Omdat deze het recht schendt. 
Omdat zijn vrijbrieven voor het plegen van „geeste- 
lijke-collaboratie-op-zekere-voorwaarden", even zovele 
klappen in het gezicht zijn van het verzet, dat zijn 
.— door het collaboreren van de Nederlandse pers — 
noodzakelijke voorlichting met bloed heeft betaald. 
Omdat een college, dat decreteert; 

„onbaatzuchtige trouw (aan het bedrijf, wel 
te verstaan) in moeilijke omstandigheden, is een 
voortreffelijke eigenschap, die de Raad bij uit- 
stek nationaal acht", 

het verzet, dat onbaatzuchtige trouw aan het Vader- 
land de nationale eigenschap bij uitstek achtte en 
hiernaar handelde, een kaakslag geeft. 
Het is nu mooi genoeg geweest. 
Een: Tot hiertoe en niet verder, moet machtig op- 
klinken. 
Wij moeten regering en volksvertegenwoordiging en 
ons Volk ervan doordringen, dat een rechtstaat niet 
kan dulden, dat één zijner organen, zowel tegen 
de Wet als tegen de zeer duidelijke verkondigde be- 
doelingen van de wetgever in, een eigen „recht" 
gaat creëren. 
Als de heren van de Raad van Beroep het niet 
met de Wet Noodvoorziening Perswezen eens zijn, 
moeten zij heengaan of zij hadden voor het lid- 
maatschap moeten bedanken. 
Doch aannemen en blijven zitten en dan een eigen, 
van het wettige recht afwijkend, „recht" scheppen, 
dat gaat niet. 
Ons volk versta ten deze zijn taak! 
Daarbij dienen helder voor ogen te staan, de grote 
woorden, die onze Koningin onlangs in Haar ont- 
roerende afscheidsrede sprak: 

„Wij moeten tezamen de geest overwinnen, die 
spréékt uit handelingen en nalatigheden, welke 
in de jaren van oorlog en bezetting de weer- 
stand hebben belemmerd en zelfs vele goede 
Nederlanders het leven hebben gekost, en die 
ook thans nog in ons volk rondwaart.'' 

JAN. 
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| LIEVER DE LUCHT IN! | 

i zei Van Speyck. Hij zocht het hogerop. = 
i Zo is het met onze Indië-abonnementen ook: | 
= wij willen hogerop en wij hebben geen keus = 
= zoals Van Speyck. Bij ons is het: wij moeten | 
| de lucht in. Of, beter gezegd, ons Indië- | 
Ë abonnementental moet omhoog en onze lezers ^ 
Ë vertegenwoordigen de explosieve lading. 
Ë Zoals U misschien al gelezen zult hebben, varen s 
Ë en vliegen nog deze week 5000 bijzondere E 
Ë demobilisatienummers naar Indië. Ze zullen = 
Ë kosteloos worden uitgereikt aan de thuisvaren- E 
| de militairen. Maar dit is een druppel op de | 
Ë ■ gloeiende plaat en zij, die nog niet naar huis E 
Ë komen, moeten óók lectuur hebben! 
Ë Lezers van „De Zwerver", wij steken nu de = 
1 lont aan, een lont, die zal branden tot ze de = 
Ë vele duizènden lezers, tot ze U bereikt. jz 
Ë Wij wachten met spanning op de explosie, die Ë 
Ë zal bestaan uit een stroom van ingevulde bon- | 
Ë nen, zoals U die op de achter-pagina kunt Ë 
Ë vinden. = 
Ë Te lang, veel te lang reeds wacht een militair Ë 
Ë in Indië op gezonde lectuur. 
Ë Nu gaat de lont in het kruitvat! 
Ë We moeten de lucht in, we moeten omhoog! E 
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Gedi reven 

Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

„BOB VAN STEEN WIJK". 

Een andere moeilijkheid moest nu snel een 
oplossing vinden: er gold spertijd in Nedér- 
land en er diende dus op vlugge wijze een 

enderdak voor de nacht te worden gevonden. Het 
straatje, waarin Dobbe zich bevond, liep dood, 
maar aan het eind zag hij een bordje met het op- 
schrift: „Katholieke hulppost voor eerste hulp 
bij ongelukken". Hij begaf zich naar binnen en 
vroeg om bijstand. De enige steun, die men hem 
daar kon geven, bestond in het verstrekken van 
een oude hoed, die hem veel te groot was en 
waarin enige papieren randen moesten worden 
gelegd, om te maken, dat hij Dobbe niet.over het 
hoofd zakte. Men bleek ten slotte zelfs bereid, 
hem achter op een fiets naar het Vreeburg te 
brengen. 
Hier waagde Dobbe een nieuwe poging bij de 
pastorie, maar de geestelijke, wiens bijstand hij 
inriep, raakte door zijn verhaal zodanig ontsteld, 
dat hij slechts kon uitroepen: „Kerel, om Gods- 
wil, ga hier uit mijn huis vandaan" en hevig 
transpirerend van angst geleidde hij Dobbe naar 
de deur. Na nog enige vergeefse bezoeken te " 
hebben afgelegd bij zakenrelaties en een familie- 
lid, welke laatste hem als bewijs van zijn hulp- 
vaardigheid een biljet van 10 gulden in de hand 
stopte, zag hij zich genoodzaakt onder valse 
vlag zijn doel te bereiken; het kon niet anders: 
zijn leven stond op het spel. 
Hij herinnerde zich het geval Weyers, een 
illegale werker, die door de Duitsers ter dood 
veroordeeld was. Hij besloot zich tot diens 
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persoonlijk achtte het ongewenst om bruusk in 
te grijpen, daar er een verzoek om gratie was 
ingediend en er volgens de rechtskundige ver- 
dediger gegronde hoop bestond, dat het gratie- 
verzoek zou worden ingewilligd. Een ingreep, 
die mislukte, zou natuurlijk die kans volkomen 
illusoir maken. 
De nacht daar leek Dobbe eindeloos lang en zou 
niet voorbijgaan zonder schrik. 
Terwijl het gesprek voortebde, stopte plotseling 
een militaire aüto voor het huis. Voor het raam 
staande, zagen Dobbe en mevrouw Weyers twee 
Duitse soldaten naar de huisdeur lopen. Een ont- 
zettende schrik maakte zich van hen meester. 
De vrouw kreunde; „Ach, goede God, als ze ons 
maar niet komen halen!" 't Volgend ogenblik werd 
er tweemaal gebeld bij de onderburen en verlicht 
riep de vrouw uit: „Ze moeten bij de apotheker 
zijn!" Er ontwikkelde zich een voor hen onver- 
staanbaar gesprek en na enkele minuten ver- 
trokken de heren weer. 

Eindelijk werd het licht en na een warme kop 
thee en een boterham gebruikt te hebben, ging 
Dobbe de straat op. In de etalage van een heren- 
zaak lag een keurige collectie petten uitgestald. 
Zonder zich lang te bedenken, stapte Theo naar 
binnen en schafte zich zulk. een hoofddeksel aan. 
Zijn hoed liet hij achter bij de vrouw van de ge- 

,.,.werd het huis van een 
berucht N.S.B'-er in 
brand gestoken.... 
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vrouw te wenden om nachtverblijf te vragen 
onder het voorwendsel naar Utrecht te zijn ge- 
komen om een poging te wagen haar man uit 
de gevangenis te verlossen. De vrouw accepteer- 
de het verhaal en "zond hem naar haar zuster 
met het schriftelijk verzoek Dobbe voor die 
nacht onderdak te verlenen. Zij zou zelf met 
haar broer spreken, om diens raad over het ont- 
vluchtingsplan te vragen. Bij de zuster vonu 
Theo inderdaad een onderkomen. In het huis 
bevonden zich behalve de gastvrouw nog twee 
personen, haar dochter en een inwonende heer. 
Mevrouw Weyers achtte het beter, gezien de 
omstandigheden, waaronder Dobbe zich nu in 
Utrecht bevond, dat deze beiden niets van zijn 
aanwezigheid zouden bemerken. Zij waren reeds 
gaan slapen en daarom kon Dobbe niet van de 
logeerkamer gebruik maken: de beide huisgeno- 
ten zouden dgn misschien wakker worden van 
het onvermijdelijke lawaai. 
Zfl wees hem een gemakkelijke stoel om daarop 
de nacht door te brengen. Voorlopig bleven zij 
evenwel samen praten over de mogelijke ont- 
snappingskansen van de zwager. De gastvrouw 

arresteerde Weyers, van wie hij tot zijn niet ge- 
ringe opluchting vernam, dat de broer de raad 
had gegeven niets te ondernemen, maar rustig 
het resultaat van het gratieverzoek af te wach- 
ten. Een bezoek bij een barbier ontlastte hem 
van de overtollige haar- en baardgroei. Toen 
kreeg hij het gevoel een gewoon mens te zijn en 
kon hij het leven weer van de optimistische kant 
bekijken. 

Een gereedstaande bus bracht hem naar' een 
buitenwijk van Utrecht en enige uren later vond 
hij de gelegenheid met een tram Zeist te berei- 
ken. Bij Ben Tientjes, die tot de spionnagegroep 
van Bussum had behoord, kwam hij weer enigs- 
zins op zijn verhaal en daar kreeg hij ook de 
kans zijn vrouw te berichten, dat hij een ander 
pension ging zoeken. 
Na wat bekomen te zijn van de doorgestane 
emotie, trok hij verder naar Scherpenzeel, waar 
hjj een toevlucht zocht op de boerderij van Stui- 
venberg, welke hij op zijn vlucht van Bergen naar 
Friesland had leren kennen, en hier vond hij na 
vele maanden voor het eerst weer een gezellig 
home. 

Hun leger telde rang noch stand, 
't Verschil viel weg, slechts éne band 
Verbond hen allen, groot en klein. 
Zij wilden dienen, redders zijn. 
Toen trokken z' op en vochten. 
Het leger der Gezochten. 

TER DOOD VEROORDEELD  
BIJ VERSTEK. 
Zijn arrestatie en alles wat daar op volgde, had 

Dobbe danig uit het lood geslagen. Het lang- 
durig verblijf in de gevangenis, had hem gelegen- 
heid te over verschaft om zich te realiseren in 
welk een hachelijke toestand hij zich bevond. 
Zijn gedachten verwijlden gestaag bij zijn gezin, 
bij vrouw en kinderen, die hij zo innig lief had. 
In de zeer weinige bladzijden, die van zijn dag- 
boek bewaard gebleven zijn, getuigen enkele uit- 
latingen van zijn innerlijke strijd. 
Na de lezing van het korte briefje van zijn vrouw 
schreef hij: „Wat een veelzeggende woorden! Al- 
leen voor een ter dood veroordeelde of voor een 
ernstige zieke," gebruikt men gewoonlijk: „Wij 
bidden voor je". Het kon niet anders, of ook zij 
zag mijn zaak als hopeloos in. Ik dacht nu aan 
het verschrikkelijke verdriet, dat over mijn ge- 
zin was gekomen. De man en vader in de ge- 
vangenis en binnenkort misschien ter dood ge- 
bracht. Ik kon mijn tranen niet langer bedwin- 
gen; dit leed was te veel." 
Iets verder vinden wij de volgende aandoenlijke 
cri de coeur: „Als men de dood voor ogen heeft, 
wil je graag alle bezit wegschenken en gaan 
leven als de minst bedeelde op de wereld." 
Toen de ontvluchting was gelukt en Dobbe na de 
eindeloos durende doorwaakte nacht zich een 
ogenblik alleen bevond, verwijlden zijn gedach- 
ten weer bij zijn gezin: „Ik zag voor mijn geest 
de geweldige blijdschap die mijn vrouw en kinde- 
ren zouden voelen, als het verhaal van mijn ont- 
vluchting hun ter ore kwam; de ontvluchting, 
welke voor hen zoveel betekende. Welk een 
vreugd moest het ook voor mijn vrouw zijn, niet 
meer die folterende gedachte te hebben, dat haar 
man binnenkort ter dood zou worden gebracht. 
Wat zou ik graag zelf die boodschap gebracht 
hebben en in één slag alle verdriet wegnemen, dat 
zo diep in mijn gezin was gedrongen. Een ge- 
weldige dankbaarheid maakte zich van ntij mees- 
ter en in alle stilte dankte ik God voor Zijn liefde. 
Ik nam me voor de tot Hem gerichte beloften zo 
goed mogelijk te volbrengen." Geen wonder dan 
ook, dat Dobbe, zo gelukkig aan de dood ont- 
snapt, gehoor gaf aan de smeekbeden zijner 
vrouw, om nu verder het illegale werk aan ande- 
ren over te laten. Lichamelijk en geestelijk had 
hij bovendien rust nodig en bij boer Stuiveling in 
de Gelderse Vallei dacht hij die nodige rust te 
zullen vinden. 
Was hij tot aan de arrestatie in de illegaliteit be- 
kend geweest onder de naam van Ome Jan, ge- 
durende de rest van de bezettingstijd zou hij 
voortleven onder de naam Hans van Dijk. Op die 
naam zou - hij zorgen een persoonsbewijs te krij- 
gen. 
Na een week van behagelijke rust, fietste hij naar 
Garderen, om een bezoek te brengen bij de fami- 
lie Van der Bijl. Deze familie was zeer bevriend 
met de vriendin van Dobbe's vrouw en zelf was 
hij daar meermalen te gast geweest. Van der Bijl, 
die reeds van de ontvluchting had gehoord, bood 
Theo spontaan aan, bij hem te blijven logeren. 
Wel had hij de verantwoording voor een groot ge- 
zin en waren de gevaren, om een zo goed als ter 
dood veroordeelde te verbergen, groot, maar als 
goed vaderlander was men verplicht zijn mede- 
mens te helpen en ten slotte ging het tegen de 
gehate mof. Dobbe bleef hier een paar dagen en 
genoot met volle teugen van de heerlijke omge- 
ving. 
De Gelderse Vallei en de Veluwe bleven de eerst- 
volgende maanden zijn domicilie. Nu was het ook 
mogelijk op gezette tijden vrouw en kinderen te 
ontmoeten. Welk een heerlijkheid was het hem, 
hen voor de eerste maal weer aan het hart te 
kunnen drukken! 
Het proces in Utrecht had inmiddels voortgang 
gevonden. De Duitsers, die coüte que coüte, rust 
in de bezette streken verlangden, meenden, dat 
zeer zware straffen preventief zouden werken. 
En zware straffen werden er opgelegd! Een aan- 
tal, van de leidende figuren werd ter dood veroor- 
deeld; aan de andéren werden vrijheidsstraffen 
opgelegd, welke van 10 tot 20 jaar varieerden. 
Dobbe werd bij verstek ter dood veroordeeld. 

<Wordt vervolgd). 



WET 
plaatsing 

minder-valide 

arbeiders. 

Deze wet is met ingang van I Januari 1948 in 
werking getreden. Zij is kennelijk afgestemd op 

plaatsing van minder-valide arbeidskrachten in het 
particuliere bedrijfsleven. » 
In een circulaire wijst de Minister van Binnenland- 
se Zaken erop, dat zij niettemin ook op de Over- 
heidsdienst van toepassing is: de wet bevat een 
zodanige uitbreiding van het begrip „onderneming", 
dat dit ook op overheidsdiensten van toepassing is. 
De minister wijst er verder op, dat voor aanstel- 
ling tot ambtenaar als regel vereist is, dat de aan de 
stellen persoon geneeskundig wordt onderzocht en 
lichamelijk geschikt wordt bevonden. Ook de per- 
sonen, wier aanstelling ingevolge deze wet wordt 
overwogen, — waaronder mede zijn begrepen zij, 
die een uitkering genieten van de Overheid ter 
zake van gebreken enzovoorts, ontstaan in verband 
met de militaire dienst dan wel met de verzetsstrijd 
hetzij in of buiten het Rijk in Europa, — behoren 
zijns inziens niettemin aan het geneeskundig onder- 
zoek te worden onderworpen. Deze gevallen die- 
nen naar zijn mening derhalve niet te worden be- 
schouwd als .bijzonder in dien zin, dat aanstelling 
tot ambtenaar kan geschieden zonder voorafgaand 
geneeskundig onderzoek. Naar zijn aanvankelijke 
mening bestaat er evenwel geen bezwaar deze ge- 
vallen voor zoveel zulks met .de verantwoordelijk- 
heid van de Overheid tegenover haar andere die- 
naren is overeen te brengen, te behandelen als 
bijzonder in dien zin, dat zij — hoewel bij keuring 
of eventuele herkeuring in medisch opzicht niet ge- 
schikt bevonden —, desniettemin in het belang van 
de dienst, dit laatste dan in ruime zin op te vatten 
— tot ambtenaar kunnen worden aangesteld, zulks 
uiteraard met inachtneming van de overigens ten 
aanzien van de aanstelling als ambtenaar gestelde 
normen. 
Een overeenkomstige gedragslijn zou zijns inziens 
in het algemeen gevolgd kunnen worden ten aan- 
zien van voormalige illegale strijders, daar het in 
het belang van de dienst kan worden geacht, per- 
sonen, die blijk hebben gegeven van bijzondere 
moed, standvastigheid en offervaardigheid en die 
ook overigens aan redelijke eisen van bekwaam- 
heid en geschiktheid voldoen, in overheidsfuncties 
aan te stellen, zelfs indien zij gedeeltelijk invalide 
mochten zijn. 
De Minister meent, dat de mogelijkheid hiertoe ook 
bij de thans bestaande regelingen openstaat. Hij 
geeft tenslotte in overweging ten aanzien van in 
dienst te nemen arbeidscontractanten een overeen- 
komstige' gedragslijn te volgen. 
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Gisteren is de actie ,,Tinus" gestart, een door de ,,Band 
Nederland—Indië" georganiseerde actie om aan geldmiddelen te 
komen teneinde gedemobiliseerden met raad en daad te kun- 
nen helpen. 

(Haagse Courant), 
Japi heeft dan eindelijk een broertje gekregen. Wat 
zal ie blij zijn, .die oud-papiermaniak, t Gaat ge- 
zellig worden in Nederland. Weg met al die dwaze 
namen voor acties en tentoonstellingen, zoals 
Nenijto en Rai, Elta en Regata. Ze worden ver- 
drongen door degelijke Hollandse namen als Japi 
en Tinus. Straks krijgen we ze te kust en te keur. 
Denk eens aan de mogelijkheden welke namen als 
IJsbrand en Boudewijn bieden. En laten we vooral 
het zwakke geslacht niet vergeten. Zet Eulalia en 
Philomeentje maar vast boven aan de lijst. 

* 
Hij bleef bij het open raam zitten tot Lilian binnen kwam, met 
haar greyhoundgang. 
Hij sprong op, nam haar in rijn armen en kuste haar vol toe- 
wijding, als om zichzelf te bewijzen, dat hij met zijn leven te- 
vreden was. 

(Uit het feuilleton: „Mens durf te leven , 
in Dagblad voor Rijn en Gouwe). 

Wij durven niet meer te leven. Eerlijk niet. Sinds 
we het feuilleton in het Dagblad voor Rijn en Gouwe 
lezen. Nu we weten, dat Lilian een greyhoundgang 
heeft, hebben we nauwlettend op de gang van vele 
vrouwen gelet. En we zagen er met de verende gang 
van de panter, de logge tred van de beer  Toen 
zijn we ook opgesprongen, zonder iets in onze ar- 
men. We zijn gevlucht om onszelf te bewijzen, dat 
we met het leven niet meer tevreden kunnen zijn. 

DE INVASIE 
6 JUNI 1944 • 6 JUNI 1948. 

EN HAAR BETEKENIS 
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VOOR HET VERZET IN NEDERLAND 
 ^ 
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\/oortreffelijk voorbereid, kwam de invasie in de nacht van vijf op zes Juni 1944. Vier- 
* duizend schepen met vele duizenden kleinere vaartuigen koersten die nacht onder een 

bewolkte hemel naar de Norraandische kust. 
Vier jaar en negen maanden, nadat Churchill in het Lagerhuis de woorden sprak „komt, laat 
ons voorwaarts gaan", trad de laatste fase van de oorlog in, die gevoerd werd om de rechten 
van de mens te behouden en te doen herleven. 
De landingsvaartuigen braakten hun inhoud in massa uit over het strand, oorlogsschepen 
en bommenwerpers beukten de Atlantikwall open. 
Het geallieerde leger stroomde binnen. 
De dagorder van Eisenhower aan zijn troepen luidde: 
„De ogen van de wereld zijn op u gevestigd. De hoop en de gebeden van alle vrijheids- 
lievende mensen vergezellen u". Zijn soldaten wisten het. 
De Gaulle riep zijn volk toe. dat, waar ze ook mochten zijn, de zonen van Frankrijk nu de 
eenvoudige en heilige plicht hadden om te strijden met elk middel, dat hun ten dienste stond, 
om de vijand te verslaan. Deze boodschap vond weerklank ook in onze harten. De machtige 
greep van de vrijheid had ons te pakken. 
De victorie ging op mars over Bretagnes rotsige kusten. Eindelijk de lang verwachte dag. 
Het einde in zicht. 

y 

Is de invasie van veel betekenis voor het verzet 
geweest? 

Dit is moeilijk in één zin uit te drukken. 
Het gaf er een geheel ander karakter aan. 
Om het verzet goed te verstaan moeten we de reacties 
van ons volk kennen. Deze waren verschillend. Een 
groot deel, dat tot hiertoe niet actief had deelgeno- 
men, zette zich nu in. Die hulp was welkom. De plicht 
tegenover Koningin, land en volk, activeerde velen, 
om, met de vrijheid haast voor 't grijpen, alle vorige 
bedenkingen aan de kant te schuiven. Het uitzicht- 
loze van de tijd hiervoor, had plaats gemaakt voor 
de nabije blije toekomst. 
Duizenden traden toe tot de gelederen van het verzet. 
De dageraad gloorde, de oranjezon ging op en ver- 
warmde veler harten. De organisaties groeiden, de 
weerbaarheid werd groter, wapens werden uitgedeeld 
en het zou gelukken om de bevrijders tegemoet te 
treden als een ontworstelend volk, dat weet, zelf of- 
fers te kunnen brengen voor zijn herrijzenis. 
Edoch  niet allen kwamen uit besef te moeten 
dienen; de kanker van de profiteurs en collaborateurs 
kwam mede. Schuldige gewetens zochten zich schoon 
te wassen, gaven de gelederen een smet die nog niet 
weggedaan is. Ze wierpen zich op als redders, die 
hun naam met hoofdletters schreven in het gestolde 
bloed van makkers, die dienaars waren geweest. 
Ze meenden die namen dienstbaar te kunnen maken 
aan hun twijfelachtig verleden. 
Om Gods wil, om de herrijzenis zelve, moest worden 
gewaakt over de eer van honderden  
De oprukkende legers komen binnen in Griekenland, 
Frankrijk en België en de gebeurtenissen vervullen 
ons met vrees en hoop. Koortsachtig wordt er ge- 
werkt, de tijd is nog maar kort en we zullen het 
Utopia niet uit handen geven voordat we tot bloe- 
dens toe- gestreden hebben. 
De tanks rollen echter al binnen, zwaar dreunen 

hun Cadillac-motoren door de straten van Maas- 
tricht, de lichtstad viert feest. Breda juicht, Nijmegen 
wordt bevrijd. 
Ergens op een zolderkamer is een LO.-vergadering 
bijeen en er wordt gedankt en gebeden. Ge- 
beden vooral: O God, als wij mogen leven op het 
overwinningsfeest, doe ons dan dit ene weten, dat, 
wat voorbijging aan strijd en leed, niet vergeefs is 
geweest. 
K.P.'s oefenen zich; willen met hun bloed de vrucht 
van jaren arbeid bezegelen, als dat moet. 
De G,A.C. wordt gevormd, de C.I.D. overal uitge- 
breid, de Top en de Delta versterkt om de troeven 
in handen te krijgen voor de werkelijke opbouw. Er 
wordt niet meer gedacht over oorlogsomstandigheden 
maar óver vredesproblemen. De kern uit het verzet 
wordt samengebundeld, het uitgedunde leger der ge- 
zochten werpt zich met bovenmenselijke inspanning 
in de strijd. 
De invasie zorgde voor een correctie. 
Ons volk krijgt de kans öm in de moeilijkste tijd sinds 
eeuwen te tonen, hoeveel karaats het is. De taak 
van elke dag wordt, nu de legers komen, met groter 
veerkracht aangepakt. Er wordt verbetener gestre- 
den. Laat de honger dan maar knagen en de vijand 
slaven jagen, de vonk der vrijheid is een vlam ge- 
worden. De fierheid in blikken en handelingen blijft. 
Medewerkers leven op te kleine rantsoenen, maar 
doorzetten blijft het parool. De vrede heeft het nodig 
en dus zal het gebeuren! Men kampt verbeten voort. 
Is er een stroming, die met het verzetswerk propa- 
ganda wil maken voor politieke doeleinden, het 
dwingt anderen om zich in zuivere taal uit te spre- 
ken aangaande hun beginsel. Principes en waarden 
worden overdacht. Als individu zal ieder de politieke 
keuze moeten doen. 
Als de B.S. historisch gegroeide rechten wil over- 
koepelen, wordt ook daartegen stelling genomen: 
nml. K.P. en L.O. eisen de plaats, die hun toekomt, 
op. De organisaties worden nog beter georganiseerd. 
Nieuwe medewerkers komen er haast niet meer, 
sommigen vallen zelfs af, vele anderen worden uit- 
gerangeerd. De Stichting '40- 45 en N.V.H. worden in 
't leven geroepen: bestuursenquêtes worden gehouden 

en de zuivering wordt overdacht. De politieke, cul- 
turele, materiële en militaire taak ten opzichte van 
Indië besproken, de mogelijkheid tot steun aan de 
regering öagegaan, kortom alles richt zich hoger op, 
naarmate de druk vreselijker wordt. De geestelijke 
waarden mogen niet langer in de waagschaal gesteld, 
de ziel van ons volk als een brandhout uit het vuur 
gerukt worden. 
Komen we tot de slotconclusie van ons antwoord 

op de vraag, wat de invasie heeft betekend voor 
het verzet, dan kunnen we zeggen, dat het vanaf die 
tijd een grotere inhoud kreeg. De strijd richtte zich 
meer op e'en geestelijke vernieuwing van ons volk. 
Was het behoudende element in de donkere jaren 
voor '44 het voornaamste, na Juni van dit jaar was 
het een positief gericht bouwen. 
Welke taak niet afgelopen is met de bevrijding, maar 
voortduurt en dezelfde kracht vraagt, die toen ge- 
toond werd. 
Dat wij toch vroom mogen blijven en dienen t'allen 
stondt. JAN K. 

JEUGD EN STICHTING. 
Met „jeugd" bedoel ik hier speciaal de jeugd 

van de Middelbare Scholen, Kweekscholen 
en wellicht ook de Universitaire jeugd. Deze 
jonge mensen herinneren zich de voorbije oor- 
logsjaren nog uitstekend en een niet onbelang- 
rijk deel ervan heeft in de jaren van het verzet 
uitstekend hand- en spandiensten bewezen. Het 
Hoofdbestuur van de Stichting 1940-'45 veroorlove 
mij dé bescheiden vraag, of van de „goodwill", die 
het verzetswerk en het Stichtings-ideaal in deze 
kringen heeft, wel voldoende gebruik wordt ge-" 
maakt. Gaarne wil ik mijn vraag met een con- 
creet voorbeeld toelichten. 
Op 4 Mei j.1. heb ik voor alle (pl.m. 140) leerlin- 
gen van de Chr. Kweekschool te 's-Gravenhage 
een half uur gesproken over het verzetswerk en 
daarbij uitdrukkelijk gewezen op de taak, die ook 
nu nog op ons rust: de zorg voor de nagelaten 
betrekkingen van hen, die vielen. De spontane 
reactie was, dat een gehele klas zich vrijwillig 
aanmeldde om een middag in de binnenstad van 
Den Haag te collecteren bij departementen en 

} grote magazijnen. Het resultaat was, dat door 
; de betrokken jongelui ruim ƒ 1400.— aan de 

Stichting kon worden afgedragen. 
Dezelfde middag sprak ik in een der Haagse 
kerken voor de pl.m. 600 leerlingen der Chr. 
H.B.S. hier ter stede. Enkele dagen later werd 
onder de leerlingen eveneens een collecte voor het 
Stichtingswerk gehouden. Het resultaat daarvan 
is nog niet nauwkeurig bekend, maar overtreft 
eveneens onze bescheiden verwachtingen. 
Doel van mijn schrijven is U te verzoeken in 
wijdere kring deze wijze van inzameling te stimu- 
leren. En dat niet alleen om de tastbare resulta- 
ten. Het is m.i. van het grootste belang dat de 
opgroeiende jeugd van ons volk vertrouwd wordt 
gemaakt met de offers, die voor onze vrijheid 
zijn gebracht en de ereschuld, die ook op onze 
jonge mensen rust. Het meeleven is groot, juist 
in deze kringen. Wij hebben slechts te grijpen, 
wat rijpt! 
Ik moge derhalve nogmaals in overweging ge- 
ven na grondige voorbereiding een volgend jaar 
alle middelbare scholen in deze richting te acti- 
veren. 

J. A. VAN BENNEKOM. 



W: 
HET HOOFD IN DE SCHOOT? 

Een brief van 
„FRITS DE ZWERVER" 

/anneer je hart tot 
ipreken dringt, spreek. 

Ik heb behoefte om eens 
te praten met „onze vrouwen, 
en onze meisjes, onze jongens en onze mannen". 
Jullie begrijpt wel als ik in „De Zwerver" over „ons" praai, wie ik er mee bedoel. 
Dat zijn de mensen met wie wij ons in de oorlog zo sterk één hebben gevoeld, 
zodat wij na drie jaar nog weten één te zijn. Jullie zeggen: Het komt zo weinig uit. 
Het is waar. Maar terwijl ik hier op Java zit, denk ik vaak aan jullie, 's Avonds 
voor ik naar bed ga, neem ik een ogenblikje voor mijzelf. Ik steek mijn pijp aan, als 
ik tenminste tabak heb, en dan laat ik mijn gedachten zwerven. 
Ik ben een ogenblik in Kampen en denk hoe daar een jonge vrouw niet alleen treurt 
om het verlies van haar man, die zich opofferde, maar ook haar kind moest afstaan. 
Van daar naar Hilversum. Daar werd een groot verzetsman opgeroepen en 

treurt een vrouw met kinderen. Amsterdam, je 
hebt grote mannen vertoren, die wij nu niet 
kunnen missen. In Kampen woonde eens een 
man. die het laatst van de oorlog met groot 
energie stad en land afreisde om het volk wak' 
ker te maken. Hij werd vermoord. Hij had nu 

weer pal gestaan en gevochten met alle kracht. Mijn gedachten vliegen naar Win' 
terswijk. En ik zie haar voor mij. Tante Riek. Groot in haar moeder-zijn. Zij viel. 
Groningen, Friesland. Drente, Overijsel. Uit alle provincies komen zij mij voor de 
geest. 

IJ et was 4 Mei. De gedenkdag van de gevallenen. 
■L * O, het is zo moeilijk om te gedenken en niet bitter te worden. Om het niet uit 
te schreeuwen van ellende, om alles wat er nu is door eigen schuld. Door de schuld 
van hen, die gretig gegrepen hebben naar de teugels van het bestuur over stad en 
land en van wie velen niet kunnen regeren en besturen, omdat zij niet weten waf 
recht is. Omdat zij niet weten of weten willen, waarvoor deze mensen gevallen zijn. 
Die helden en heldinnen, zij zijn gevallen. Maar ja, waarvoor? Voor dit wat wij nu 
beleven? Nee, zij zijn gestorven in de strijd voor recht, vrijheid en gezag. Voor de 
hoogste goederen, en zie ik heb honderden oud-illegalen hier aangetroffen, zij 
zijn gebroken. Anderen rusten hier b.v. op het kerkhof te Tasikmalaja en zoveel 
andere plaatsen. Ik heb op zo'n kerkhof gestaan met tranen in de ogen en met de 
grote vraag in het hart: Waarom? 
Gedenkdag! Maar o God, het is zo moeilijk om in 1948 dankbaar te gedenken. Ik 
weet. God heeft grote daden door hen gedaan en ik weet en geloof, dat God's werk 
nooit tevergeefs is geweest. Maar ik vraag; Jongens, meisjes, stierven jullie daar- 
voor' in Holland? Kwamen jullie hiervoor naar tndië? Uw daden waren er om de 
revolutie te breken, maar men gaat daden van revolutie conserveren. Het is erg, 
hier en bij jullie daar. Men ziet een revolutiegolf opkomen. 

Van onze Indische 
Correspondent 

JLT et is niets erg, zo zeggen velen. Maar had men de les geleerd uit de jaren 
* 1940-1945, dan deed men anders. Dan trok men scherpe lijnen, dan ging men 

uit van een vast beginsel, dan stond men pal voor de oude, vaste beginselen en 
ging daarnaar leven en handelen. Maar velen die vandaag regeren, hebben in de 
oorlog schipperen geleerd en ze zeggen: we hebben het gered! En we zullen het 
weer redden! Weg met die oud-illegalen! Het is en was een lastig volkje. De moraal 
hebben zij naar beneden gehaald met hun tactieken. Wij wassen onze handen in 
onschuld. 
Weet ge hoe het vandaag is? De collaborateurs zijn niet uitgezuiverd, maar de ver- 
zetters en men zuivert ze nog meer uit. De bewijsstukken kunt ge in elke stad en 
dorp vinden. 
Heldenherdenking? Daarvoor is in Nederland — vooral in de leidende kringen — 
geen plaats. Ik overdrijf misschien iets, maar schuilt in deze overdrijving geen 
grote waarheid? Ik ben niet bitter, maar bedroefd. Ik denk aan onze mensen bij wie 
ik in mijn gedachten vertoefde, vooral op 4 Mei. 
Ik lees in de krant, dat de contributies voor de Stichting 1940-1945 hard achteruit- 
lopen. Het verwondert me niet, maar het is een schande voor ons volk. Maar men 
kan met deze mentaliteit niets anders verwachten. Gaven voor deze Stichting moeten 
gegeven worden uit dankbaarheid voor grote verzetswerken en die is er zo bitter 
weinig. 

Zullen wij dan maar hei hoofd in de schoot leggen? Neen en nog eens neen! Ik 
blijf praten en vertellen voor onze jongens hier. Ik vertel ze wat God door 

onze gevallen mannen en vrouwen, door onze jongens en meisjes heeft gedaan. Ik roep 
hun toe, dat hun vandaag weer een grote, mooie taak wacht. Ik laat hun zien, 
dat er maar twee partijen zijn, de partij die vecht voor en onder Koning Jezus en 
de partij, die alleen leeft voor deze wereld. Alle andere partijen zullen successieve- 
lijk verdwijnen. 
Er komt*tekening in de strijd. Het wordt hoe langer hoe meer duidelijk, dat hef 
gaat voor of tegen de Christus. Ik zeg tegen deze jongens hier, dat ze kleur 
moeten bekennen. 
Mijn vrienden in Nederland, sluit U toch aaneen. Hef is geen tijd om te vechten 
over kleinigheden. Val aan! Toon aan de nabestaanden van onze mensen, dat hun 
strijd niet tevergeefs was. Richt standbeelden op. niet van hout of steen, maar 
gebouwd door daden van liefde en offer. Laat het uitbrengen van je stem geen 
daad van verraad zijn, maar ehn daad van liefde voor de hoogste goederen die 
God ons schonk. 

Eén onzer abonné's 
meent een schrijnen- 
de tegenstelling te 

kunnen constateren in de = 

straf bedeling bij commune,, militaire en politieke 
delicten: het schrijnt hem te zien, dat bij de be- 
rechting van commune en politieke delinquen- 
ten allerlei verzachtende omstandigheden vaak 
tot een mild oordeel leiden, maar dat, zodra een 
verdienstelijk illegaal werker gestraft wordt voor 
misdragingen, die hun psychologische verklaring 
vinden in de spanningen tussen, in het verzet ge- 
koesterde, hooggestemde verwachtingen en na 
de bevrijding voltrokken, beschamende werke- 
lijkheid, deze verklaring vaak niet als verzach- 
tende omstandigheid door de rechter wordt aan- 
vaard. 
Hij geeft enkele voorbeelden van deze vermeende 
rechtsongelijkheid: 
twee maanden gevangenisstraf voor een autobe- 
stuurder, die in dronkenschap een wielrijder dood- 
rijdt; 
acht jaren voor de rechercheur Blonk, die tijdens 
de bezetting heeft medegewerkt aan het opspo- 
ren en deporteren van tientallen joden, die later 
vergast zijn; 
straffen van vijf en zes jaren voor landwachters 
en andere handlangers van de vijand, die illegale 
werkers hadden gearresteerd en daardoor mede 
oorzaak waren van hun fusillering. 
Daartegenover stelt hij: , 
13 jaren gevangenisstraf voor Kapitein Baron 

■van Heemstra, en sergeant de Boer, beiden ge- 
ziene en illegale werkers, maar verantwoordelijk 
voor de bomaanslag op de familie Boer op Sinter- 
klaasavond 1946. 
Hij ziet daarin een meten met twee maten en 
vraagt zich af of de zwaarste straf hier niet 
wordt toegekend aan hen, wier verkeerde daad 
toch is ingegeven uit kommernis om de vader- 
landse zaak. 

♦ 
Inderdaad grieft ook ons vaak de miskenning 

van de betekenis van. het illegale werk voor de 
zaak des vaderlands: herhaaldelijk hebben wjj 
hierover geschreven en gesproken. 
Toch is het voor ons de vraag, of de schrijver van 
bovenstaande gedachten niet ten onrechte de 
zware straftoebedeling aan Baron van Heemstra 
c.s. wil rangschikken onder de gevallen van mis- 
kenning van verdiensten van illegaal werk. 
Bij de beoordeling van een opgelegde straf, of 
beter: van de strafmaat spelen n.1. verschillende 
factoren een rol. Uiteindelijk hangt het probleem 
der straftoebedeling ten nauwste samen met de 
strekking, het doel der bestraffing zelve. 
Deze strekking is, naar de meest gangbare op- 
vattingen, tenminste tweeledig: preventie en ver- 
gelding. De inbreuk op de gemeenschapsorde is 

METEN MET TWEE MATEN 
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een kwaad van een individu tegénover de ge- 
meenschap, welk kwaad door de staat bestraft 
wordt. 
Indien de straf alleen vergelding zou beogen, dan 
zou de strafmaat uitsluitend bepaald worden 
door de aard en de ernst der misdraging; hoe 
groter het kwaad, des te zwaarder de straf. 
In uiterste consequentie, zou dan een absoluut 
kwaad absolute vergelding vragen: oog om oog, 
tand om tand. 
Het is echter niet de taak van de aardse rech- 
ter, om een absoluut kwaad ook met absolute be- 
straffing te vergelden: „Mij is „de wrake"," zegt 
de Heer. 
De taak van de aardse rechter ligt in de tijdelijke 
orde: zij wordt bepaald door de eisen van het al- 
gemeen tijdelijk welzijn. Slechts indien en voor- 
zoverre de tijdelijke orde en het publiek welzijn 
bestraffing hier en nu eist, zal de Overheid het 
kwaad op deze aarde bestraffen. 
Anders gezegd: of een daad strafwaardig is, 
wordt bepaald door de aard van de daad; of 
echter de Overheid een daad strafbaar moet 
stellen, wordt bepaald door de eisen van het 
algemeen welzijn. Eenmaal strafbaar gesteld 
zijnde, bepaalt het algemeen welzijn weer de mate 
van strafbaarheid. 
Doordat het tijdelijk algemeen welzijn bepalend 
is voor de strafmaat in deze tijdelijke orde, is 
het mogelijk, dat delicten, die naar haar aard 
zwaarder zijn dan andere, toch in de tijdelijke 
orde lichter dan deze gestraft worden. 
Het is deze opvatting over de strekking der straf 
en over, de straftoebedeling, die in onze positieve 
wetgeving belichaamd is. 

K 
eren we terug tot het geval Van Heemstra 
en de in verband daarmee genoemde voor- 

beelden. 
Het gaat er niet om, of de misdadige medewer- 
king van Blonk bij het opsporen van Joden of het 
landverraderlijk optreden der landwachters naar 
hun aard zwaardere delicten zijn, dan de bomaan- 
slag van Van Heemstra c.s., h?t gaat erom, of 
het algemeen welzjjn een zwaardere bestraffing 
van de ene daad boven de andere vraagt. 
Hier komt de z,.g. preventieve werking der be- 
straffing ten sterkste in het geding. 
Zonder te willen zeggen, dat die landwachters 
of Blonk gekregen hebben, wat hun toekomt, 
kunnen we toch begrijpen, dat in het geval- 
Heemstra een zeer. zware straf werd opgelegd. 
Algemeen was de ontevredenheid onder illegale 
werkers over de gang van zaken bij berechting 
en zuivering. De drang bestond om zelf recht te 
doen. 

Het is verklaarbaar, dat 
de Overheid deze drang 
tot eigenrichting direct 

~ afdoende de kop heeft 
willen indrukken door oplegging van een voor- 
beeldige straf. 
Het algemeen welzijn duldt geen eigenrichting. 
De zware bestraffing van Van Heemstra c.s. be- 
tekent daarom geenszins, dat de rechter hun 
daad naar haar aard zwaarder heeft geoordeeld 
dan die van Blonk en die der landwachters; zij 
betekent wel, dat deze het gevaar voor navolging 
in het geval van Heemstra acuut achtte, een ge- 
vaar, dat in de andere gevallen in elk geval 
minder direct aanwezig was. 
Voor hen, die straf uitsluitend zien als vergel- 
dingsmaatregel, is deze conclusie inderdaad on- 
bevredigend. 
Wie echter terecht aanvaardt, dat de aardse 
strafmaat door preventie en vergelding betaald 
wordt, zal de uitspraak in de vaak-Van Heemstra 
begrijpelijk achten. 

Intussen zijn echter de omstandigheden grondig 
gewijzigd. Gerust kunnen wij zeggen, dat het 

gevaar van navolging thans geweken is. En van 
harte hopen wjj dan ook, dat dezelfde Overheid, 
die destijds, onder de toen geldende omstandig- 
heden, gemeend heeft Van Heemstra voorbeeldig 
te moeten straffen, thans bereid zal blijken mede 
te werken aan strafverkorting voor deze man, 
die onjuist, maar waarachtig toch uit kommer- 
nis om de zaak des Vaderlands gehandeld heeft. 
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i n m e m o r i a. m 

Petrus Marcellis Houten 
Geboren 16 Januari 1923 te Dongen, 
Overleden 2 December 1944 te Dongen, 

Jotanncs Franciscus de Jong 
Geboren 20 October 1926 te Dongen. 
Overleden 2 December 1944 te Dongen. 

Een rechtschapen en flinke jonge kerel, vol 
levenslust en durf. Karaktereigenschappen, 
die 't niet mogelijk maakten om de hiel van 

de bezetter te dulden. Al spoedig belandde Piet 
in de groep Thom, maar 't doorgeven van bon- 
kaarten en bezorgen van berichtjes was niet 't 
werk, dat hem bevredigde. Zijn technische aan- 
leg maakte hem tot een goed bruikbaar saboteur. 
Piet was werkzaam in 'n garage, zodat hij on- 
gemerkt goed werk kon doen en hij verrichtte dat 
met een kalmte en zekerheid, die bij niemand arg- 
waan wekte. Het toeval wilde, dat hij op zekere 
dag een wagen van de moffen moest nazien en 
daar de mannen van Hitier erge haast hadden — 
't liep naar Dolle Dinsdag — moest dit a la 
minute geschieden. Piet aarzelde en toog aan het 
werk. Na een poosje gewerkt te hebben, stelde hij 
voor, de wagen eerst even te proberen. Piet 
startte, reed weg en  kwam niet terug. Weg 
was de wagen. Hoe de kerels ook te keer gingen, 
Piet bleef weg! 
Van die dag af was het gewenst, dat Piet niet 
meer voor de draad kwam en hij dook onder. Dit 
betekende echter niet dat hij bij de pakken neer 
ging. zitten. Integendeel, Piet voerde tal van op- 
drachten op voorbeeldige wijze uit en als er een 
beroep op hem werd gedaan, stond hij altijd ge- 
reed. Toen de bevrijding kwam, was hij een der 
eersten, die zich meldden voor de B.S. Op 1 De- 
cember 1944 betrok hij met zijn vriend Jan de Jong 
de wacht bij een munitie-opslagplaats, waar hij bij 
een fatale ontploffing het lot met zijn vriend deelde. 
Zo vielen op deze sombere Decembermorgen twee 
voorbeeldige jonge kerels als slachtoffers van hun 
plicht. Een zeer zware slag ook voor de ouders 
van Piet, die van hun jongen nog zoveel verwacht 
hadden. 
Moge God hem het eeuwige licht reeds geschon- 
ken hebben en laat hun offer ons tot voorbeeld 
strekken. 
Hij ruste in Vrede. 

A-S. 

— laus mmmtve — 

Ik houd van het Brabantse land 
door de eeuwen geteisterd, gehard, 
als een phoenix verrijst uit de brand. 
rees zijn schoonheid uit rampspoed en smart. 

Door geen legers van geuzen geknecht 
maar versomberd in eeuwen van rouw, 
gebeten op vrijheid en recht 
maar zijn God en zijn heren getrouw. 

Land van vennen en wouden en wei, 
rivieren, moerassen en zand, 
Peel, Land van Maas, Meierij 
en het eenzame Kempenland. 

Land van Altena. Biesbosch, Breda, 
oude zetels van adellijke roem, 
schoon is elk oord waar ik ga, 
gewijd elke naam die ik noem. m 

Heeft de dood weer Uw akkers gekleurd? 
zijn Uw steden en dorpen gewond? ' 
Wie geknield en in deemoed treurt 
diens traan vindt een vruchtbare grond. 

Wie weet, dat geen lot wordt volbracht 
in dit donkere dal van de tijd, 
wie gelooft en wie hoopt, die wacht 
op het licht van de eeuwigheid. 

Ik houd van dit Brabantse Volk, 
van dit land tussen Schelde en Maas, 
zij de Dienstmaagd des Heren zijn tolk 
en het Goddelijk Kind zijn solaes. 

LOUIS DE BOURBON. 

De tyrannie verdrijven 
Oie mij mijn hart doorwond. 
Wanneer ooit deze regels van het Wilhel- 

mus van toepassing zijn geweest op een verzets- 
slachtoffer dan is dat wel hier het geval, als wij 
de nagedachtenis willen eren van Teunis van der 
Bie, die als enige uit onze gemeente zijn leven 
gelaten heeft in de ondergrondse strijd tegen de 
bezetter. Zijn grenzeloze afkeer van het totalitaire 
Duitse systeem en zijn onkreukbaar rechtsgevoel 
drongen hem vanaf het eerste ogenblik, zij het aanvankelijk misschien onbewust, 
in het verzet tegen de belagers van onze volksvrijheden. Naarmate de tijd vor- 
derde en de omstandigheden zulks noodzaakten, vergrootte zijn activiteit en de 
heer P. M. v. d. Perk, destijds leider van de illegale groep 's-Gravemoer, vond 
in de politieman v. d. Bie een accuraat medewerker. Bij de order tot terugvoering 
in krijgsgevangenschap en de daarop volgende stakingen, deportatiemaatregelen 
enz., toonde hjj zich een verzetsstrijder van formaat. Zijn actie, onder de voor- 
beeldige leiding van de heer v. d. Perk, heeft ongetwijfeld zeer' veel bijgedragen 
tot de vorming van een definitieve verzetshaard in de gemeente 's-Gravemoer. 
Dat geen militairen zich hebben gemeld en dat het kleine dorpje uiteindelijk wist 
plaats te bieden aan circa 200 onderduikers, was mede het directe resultaat van 
zijn arbeid. Was het wonder dat, toen op 26 November 1943 de heer P. M. v. d. 
Perk door -de S.D. werd gearresteerd, „Teun" zijn opvolger werd? Zijn minder 
goede gezondheid verhinderde hem niet dag en nacht in de weer te zijn. Zijn 
activiteit groeide naarmate de moeilijkheden toenamen. Nog horen wij zijn be- 
kende nachtklop, wanneer hij een bespreking noodzakelijk achtte. Rust gunde 
hij zich nimmer als er mensenlevens te redden waren en wie beschrijft het nobele 
karakter van deze uiterlijk onbewogen politieman? Wij, die tot het laatst met 
hem mochten samenwerken, weten, dat hij het moeilijk had. Enerzijds een gezin 
met vier kinderen, dat hem opeiste, en gezien zijn functie een gedwongen samen- 
werking met de leiding van een gemeente, welke niet die loyale medewerking 
aan het verzet verleende als van dergelijke personen, uit hoofde van de aan- 
gegane verplichtingen tegenover Overheid en burgerij, kon worden verwacht. 
Anderzijds de nood van het Nederlandse Volk, de verkrachting van het recht, 

- «■ 

Jan was een der velen, die tijdens de bezetting 
moest onderduiken, om te voorkomen, dat de 
vijand hem bij de kraag zou grijpen. Hij was 

er zich echter van bewust, dat onderduiken zonder 
meer voor een jonge man niet uit te houden was. 
Daarom zocht'hij contact met de illegaliteit en 
kwam terecht in de groep Thom. Al spoedig 
bleek, dat hij opdrachten onder alle omstandig- 
heden tot een goed einde wist te brengen. Gevolg 
hiervan was, dat belangrijke taken hem werden 
toevertrouwd. Bij nacht en ontij was Jan paraat 
en geen telefoonverbinding was voor hem veilig. 
Troepenverplaatsingen werden tot in de finesses 
door hem nagegaan en ieder rapport had iets 
actueels. Toen hem opdracht werd gegeven, 
waardevolle stukken door de linies te brengen, 
waarvoor hij naar menselijke berekening vier tot 
vijf dagen nodig zou hebben, arriveerde hij reeds 
na twee dagen. Men vermoedde, dat het een ver- 
geefse poging was geweest. Maar niets was 
minder waar. Jan had zich door de moffen tot bij 
het front laten vervoeren en was eveneens met 
een auto van de vijand teruggekeerd. Hij deed 
dit alles met ijzige kalmte en maakte er geen 
praatjes over. Toen de bevrijding van Dongen 
een feit was, nam hij dienst bij de B.S. Ook hier 
onderscheidde hij zich door correctheid en plichts- 
betrachting. Hij betrok op 2 December 1944 met 
zijn vriend Piet Houben, de wacht bij een munitie- 
opslagplaats. Om ca. 8 uur in de morgen werd 
Dongen opgeschrikt door een geweldige explosie. 
Niemand kon op dat moment vermoeden, dat hier 
een ramp plaats greep, die aan twee onzer beste 
jongens het leven kostte. Groot was dan ook 
de beroering welke zich van de bevolking meester 
maakte, toen de droeve mare bekend werd. Ook 
naar de zo zeer beproefde Ouders dezer jonge 
mannen ging de deernis uit van een ieder. Jan's 
ouders verloren hiermede hun enige zoon en het 
medeleven met hen moet wel enige verzachting 
zijn geweest, al weten we, dat dit leed nimmer 
geheel weggenomen kan worden. Moge God, Jan 
het verdiende loon geschonken hebben en moge de 
zeer beproefde ouders van deze jongens van Hem 
kracht en sterkte gekregen hebben om dit leed te 
dragen. Moge hun leven en werken voor ons 
allen een lichtend voorbeeld zijn en blijven. 
Hij ruste in Vrede. 

A-S. 

Teunis van der Bie 
Geboren 19 November 1904 te Princenhage. 
Overleden 9 Maart 1945 Kamp Dieburg (D.j. 

de laars van de bezetter, die hij als het ware dage- 
lijks gevoelde op zijn eigen lichaam. Teun had reeds 
vroeg gekozen en hij heeft nimmer in zijn keuze 
gefaald, ook niet in het kleinste onderdeel ondanks 
het feit, dat hij zich bewust was van de ernst van 
de toestand. Was het verraad, dat hem een oproep 
deed toekomen om op 9 Maart 1944 voor zijn supe- 
rieuren te 's-Hertogenbosch te verschijnen? Ondanks 
waarschuwingen meende hij te moeten gaan en wie 
beschrijft de ontzetting, toen bekend werd, dat hij 

in 's-Hertogenbosch door de S.D. was gearresteerd? Hij werd ondergebracht 
in het Kamp te Haren, vandaar vervoerd naar de gevangenis aan het,Wolven- 
plein te Utrecht en vervolgens naar het Tuchthuis te Dieburg in Duitsland, Vol- 
gens overlevering is hij op 9 Maart 1945, een jaar na zijn gevangenneming, ten- 
gevolge van scheurbuik in genoemd tuchthuis overleden en te Dieburg begraven. 
Ook in zijn gevangenschap bleef hij verzetsman en „zweeg". Het werk kon 
verder gaan en zijn bezielend voorbeeld hield voor ons, die achterbleven, een 
onverbiddelijk voorwaarts in. 
Het is moeilijk troostwoorden te vinden voor zijn nabestaanden, wanneer een .zo 
kostbaar leven te vroeg wordt afgesneden. Hij bereikte niet het einde van de 
oorlog waarvoor hij zo verwoed gestreden had. Toch kon zijn heengaan vrede 
zijn. 
Er heerst smart in zijn gezin, nog steeds is de wonde niet geheeld, omdat de 
opengevallen plaats blijft. Maar de nagedachtenis aan de overledene dwingt 
eerbiedige bewondering af en bij het aanschouwen van het door hem gebrachte 
offer voor de vrijheden van zijn gezin en de rechten van ons volk kunnen wij 
slechts stille zijn. 
Sterke God zijn nabestaanden en geve Hij ons de moed verder te strijden voor de 
verwezenlijking van zijn ideaal. 

Den Vaderland getrouwe 
Tot in den dood. 

's-Gr. de G. 
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.Hier 

wordt , 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk! 

CV. ORUKKERI//^ RIJNSTREEK" 
5en, VQ^DEN 

WIE HELPT HIER? 
De afdeling 's-Gravenhage van 
de Stichting 1940-'45 doet een be- 
roep op alle lezers van „De 
Zwerver". Een oud-koerierster 
moet op medisch advies enige tijd 
in een rustige omgeving, liefst op 
het platteland, vertoeven. Wie in 
de bezetting het werk van onze 
koeriersters van dichtbij heeft 
kunnen gadeslaan, weet, welke 
fabelachtige prestaties deze meis- 
jes hebben geleverd. Nu kunt U 
Uw waardering tonen! 
Bovengenoemde afdeling van de 
Stichting, Sweelinckstraat 25 tc 
's-Gravenhage, verwacht een 
stroom van brieven! 

Wevers 

cn andere 

Tcxticlvakarbcidcrs 

kunnen geplaatst worden bij de 

Fa. D1DDENS 6 VAN ASTEN 

SPINNERIJ NIJVERDAL - HELMOND 

WJe Uwe* iaaó aindingsUf/i 

in owdacfóiifd ? 
De afdeling „De Vrouw in de Oorlog" van de tentoonstelling 
„De Nederlandse Vrouw 1898—1948" roept Uw hulp in. Wie 
Uwer is in het bezit van voorwerpen, vervaardigd en gebruikt 
in de tijd, toen ons het nodigste ontbrak en wij naar vervan- 
gingsmiddelen zochten? Op dit laatste gebied zijn dikwijls zulke 
aardige vondsten gedaan. 
Mocht U ons willen helpen en deze voorwerpen in bruikleen 
voor de Tentoonstelling willen afstaan, dan verzoek ik U vrien- 
delijk, zich in verbinding te stellen met Mevr. Hanrath, Van 
Baerlestraat 63, te Amsterdam (Z.). 
Zoals U wellicht al weet, wordt de Tentoonstelling te 's-Graven- 
hage op Houtrust gehouden van 18 Augustus tot 30 September 
1948, en is bedoeld als een huldeblijk van alle Nederlandse 
vrouwen aan H.M. de Koningin bij Haar regeringsjubileum. 

„TANTE WIEN". 

Een vriendelijk verzoek! 
De redactie van het in de jaren 1941—'42 uitgegeven illegale 
blad „Nederland en Oranje", later het „Drievoudige Snoer", 
ontving van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie het 
verzoek de geschiedenis van bovengenoemd blad op schrift te 
stellen met overlegging van de verschenen nummers. 
Verschillende malen moest het archief in de bezettingstijd worden 
vernietigd en nu heeft de redactie geen enkel nummer om in te 
zenden. 
Wie kan en wil hier helpen? 
Exemplaren kunt U zenden aan; 
De administratie van „De Zwerver", Prins Hendrikkade 152, 
Amsterdam-C. Zij zal voor doorzending zorgdragen. 

LITHO "ZAANLANDIA" 

ZAANDIJK 
OFFSETDRUK 

4 STEENDRUK 

CARTONNAGE 

In verband met het onderzoek contra; 
Johannes Josephus Hazeveld, geboren 12-11-'13 te Assen, die in het 
tijdvak 1942-1944 als Nederlandse SS-er in de villa „De Schuttershof" 
te Amersfoort was gelegerd en vandaar uit vermoedelijk bewakings- 
diensten in het kamp Amersfoort heeft verricht, verzoekt de Commis- 
saris van Politie te Assen, Hoofd van de P.R.A. aldaar, nadere gege- 
vens omtrent: 
Willem Wecmekes, oud ongeveer 30 jaar, gevangennuramer 550, die in 
Augustus 1944 in het ziekenhuis van het kamp te Amersfoort is 
opgenomen geweest. 
Voorts wordt een ieder, die nadere inlichtingen omtrent de gedragingen 
van genoemde Hazeveld kan verstrekken, verzocht, hiervan opgaaf te 
doen aan het Bureau van de Commissaris van Politie, Brink 40 te 
Assen, telefoon 2244. 

HIMMLER 
DE BLOEDHOND 

1 

Dit boek over Himmler, 1 
onder de titel „Klerk en 1 
Beul", is een der meest op- i 
vallende boeken over de _ 
leiders van het Derde Rijk. 1 
Himmler, de bloedhond, de 1 
massamoordenaar, chef der ' 
Gestapo en S.S. de meest . 
sinistere figuur onder de | 
Nazi-grootheden, wiens | 
macht die van Hitier dik- ' 
wij Is overschaduwde, be- ■ 
schreven door zijn masseur 1 
Felix Kersten, de geheim- 1 
zinnige Finse „wonderdok- 1 

ter", die een ongelooflijke ■ 
suggestie op Himmler uit- 1 
oefende en „H i m m 1 e r's j 
Biechtvader werd ge- 1 

noemde Kersten was de i 
man, voor wie niets ge- I 
heim kón blijven, en die 1 
een overwegende rol heeft 
gespeeld in het contact | 
met de Geallieerden, de 1 

. , , vrijlating van duizenden 1 | joden en vooral ook bij de eerste capitulatie-onderhande- 
lingen. Veel gebeurtenissen uit de afgelopen oorlog komen | 

| door dit boek in een geheel ander licht te staan. Met zeer I 
[ belangr. en nooit eerder gepubl. documenten. 
i Verschijnt binnenkort. Geb. ƒ 5,90 

Zojuist verschenen 

STAUNGRAD 

IDit boek, door Theodoor Plievier, 
bracht de gehele wereldpers in 
opschudding door de grootse en 

I volkomen objectieve wijze waar- 
op een der beklemmendste trage- 
diën uit de wereldgeschiedenis, de 
ondergang van een geheel leger, 

I wordt behandeld. Dit adembene- 
mende epos van niet minder dan 
500 pagina's houdt tot het einde 

■ de aandacht gespannen. Het is een 
van de boeken, die nooit aan 
actualiteit en spanning inboeten, 
boeiender en aangrijpender dan 

IRemarque „Van het Westelijk 
Front geen nieuws". De prijs be- 
draagt, geb in faaie band f 7,90 

I De vraag naar deze beide boeken is zo groot, dat ze onge- a twijfeld spoedig uitverkocht zullen zijn. Bestel dus direct. I 
Betaling desgew. met f 2.— of méér per maand. Franco I 
toezending — Verzoeke bij bestelling te vermelden: „Adv. ■ ■ 9f>2 >\ Boekhandel H. NELISSEN, Prinsengracht 627 E«, Am- ■ 

| sterdam-C., Postrekening 60092 e. Telefoon 31791. 

~ ~ X 

WIE KAN 
INLICKTIINGEIX VERSCHAFFEN ? 

r • 
HENDRIK EDING. Op 27 Juni 1944 werd 
Hendrik Eding gearresteerd ia zijn woning. 
Voorstraat 84 bis, Utrecht. Hij werd over- 
gebracht naar het politiebureau: Paarden- 
véld. Vandaar op 13 Juli d.a.v. vervoerd 
naar de gevangenis a. d. Amstelveenseweg 
te Amsterdam, van waaruit hij omstreeks 
half Augustus op transport werd gesteld 
naar het kamp Vught. Op 7 September 
vervoerden de Duitsers hem naar Oraniën- 
burg, waar hij enige tijd werkzaam .was in 
het zgn. Klinkerlager. Eind Februari 1945 
ging hij op transport naar Bergen-Belsen 
of Mauthausen. Dit is niet meer bekend. 
Vast staat, dat hij gedurende het transport 
nog in leven was. Alle verdere inlichtingen 
omtrent hem ontbreken. 

Mevrouw Eding, Voortstraat 84 bis. Utrecht, zal het op prijs stellen, 
wanneer zij, die verdere inlichtingen zouden kunnen verstrekken, zich 
met haar in verbinding willen stellen. 

Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. no. 
6398 verschijnt deze uitgave wekelijks 
en Is de omvang van dit nummer 8 
pagina's, pagina formaat 29 x 40. 

Geelt „De Zweryer' aan één van Uw kennissen ter in- 
zage en laat hem (haar) onderstaande bon incjevuld 
zenden aan de administratie van „De Zwerver' Prins 
Hendrikkade 152, Amsterdam, Degenen, die een proef- 
nummer ontvingen kunnen deze bon voor zichzelf be- 
nutten. 

Naam 

Adres 

Plaats Provincie............. 

Ingang abonnement .. 

Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / of bij 
aanbieding van een postkwitantle betaald. 

Gironummer 109588 t.n.v. LO-LKP-Stichting 
*) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

Het kan op twee manieren! 

VLOT EN VOORDELIG 
ah U het abonnementsgeld over 

DUUR EN OMSLACHTIG 
als U wacht tot de kwitantie 
wordt aangeboden (natuurlijk 
juist op het moment, dat U 
niet thuis bent) verhoogd met 
incassokosten. 

het 3de kwartaal 1948 (f 1.50) 
overmaakt per postwissel of op 
postrekening 109588 ten name 
van LO.-LKP. Stichting, A'dam. 
Wij stellen U niet voor een moeilijke keus! 
Zij, die de vlotte en voordelige wijze kiezen, 
moeten twee zaken goed in gedachten honden: 
1. U moet vóór 1 Juli overmaken, om het aanbieden van een 

kwitantie te voorkomen: 
2. U bespaart zich verdere moeite gedurende dit jaar,wanneer 

U het resterende abonnementsgeld voor 1948 (f 3.—) in één 
keer overboekt. Dank UI - De Administratie 

BON *[ De Zwerver in de Tropen 
Ik wil meehelpen om dit ideacd te ver- 
wezenlijken en verzoek U daarom een: 

* ZeepOSt LuchtpOSt abonnemen; voor 

(Zeepost f 1.50 - luchtpost t 4.50 per kwartaal) 
' Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel of bij aan- 
bieding van een postkwitantie betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan.- 

') (Doorhalen wat niet verlangd wordt) 
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SOCIALE RECHTVAARDIGHEID 

De roep om sociale rechtvaardigheid die over 
de hele wereld klinkt, vindt dankbaar ge- 
hoor in Nederland. Het grootste deel van 

ons volk is er stellig van overtuigd, dat vrede 
en welvaart niet mogelijk zijn, als de burgers 
dit niet als een levensbeginsel en grondslag van 
hun streven aanvaarden. Ons omringende en 
bevriende mogendheden benijden ons in zekere 
zin om de arbeidsvrede, die wij door gezamenlijke 
krachtsinspanning, gedragen door de „goede wil" 
van vele werkgevers en werknemers wisten te 
veroveren en te behouden, ondanks de enorme 
geestelijke en stoffelijke noden waarvoor ons 
land zich na de .bevrijding als gevolg van de 
bezetting geplaatst zag. 
Dit is ongetwijfeld mede de vrucht van onze gees- 
telijke houding en loutering. 
Op het geestelijk front hadden wij eensgezind 
een ondoordringbare linie opgebouwd en nimmer 
is er sprake geweest van terugtrekken of distan- 
ciëren. Eendrachtig stonden wij in de ideologische 
strijd en het verzet, waarin onverschrokken man- 
nen de rechteloosheid en onbarmhartigheid 
brandmerkten. 
De herderlijke brieven van het Hoogwaardig 
Episcopaat en de Synodale brieven van de Pro- 
testantse kerken, werden om de kracht en de 
moed van hun belijdenis alsmede om hun wijsheid 
in binnen- en buitenland geprezen. Wie de held- 
haftigheid van de Protestantse en de Katholieke 
geestelijkheid nu vergeet of door leugens mis- 
kent, pleegt een niet te dulden onrecht en be- 
moeilijkt het tot stand komen of de uitbreiding 
van het rijk der rechtvaardigheid, dat door de 
„ministers van God op aarde" ons steeds voor 
ogen gehouden wordt. 
Bovendien kunnen en mogen wij onze wettige en 
democratische regering en volksvertegenwoor- 
diging niet met wantrouwen bejegenen. 
Ons volk stelle vertrouwen in de overheid en in 
zichzelf om gezamenlijk, in de verworven geest 
van eensgezindheid ondanks de verscheidenheid, 
de sociale rechtvaardigheid te bevestigen. Het is 
zeker niet te veel van ons gevraagd om met 
grote aandacht de sociale politiek van de rege- 
ring te volgen. Maar het opbouwen van een 
maatschappelijke orde en sociale structuur langs 
de Christelijke loodlijn van de rechtvaardigheid 
is het werk van ons allen. Buiten gedachten en 
woorden komt het vooral aan op onze persoon- 
lijke daden, die in onze naaste en ver verwijderde 
omgeving van grote betekenis en strekking zijn. 
Laten wij de sociale wetten en voorzieningen niet 
als op zichzelf staande maatregelen zien en na- 
leven, maar laten wü ze aanvaarden in een 
sociaal-politiek beleid en in een sociaal-econo- 
mische bedrijvigheid, die inderdaad ons geoor- 
loofd tijdelijk welzijn beogen. 

Talrijke problemen vragen om aandacht en 
studie. Wij noemen slechts: de bestaansze- 

kerheid voor allen, de sociale en economische 
medezeggenschap, industrialisatie, emigratie, 
enz. 
Wij kunnen hier niet met onverschilligheid 
tegenover staan, omdat al deze vraagstukken 
de „mens" raken en zijn „leven" dat er door 
beïnvloed wordt. 
Het ligt voor de hand, dat de aandacht eerst en 
vooral valt op het arbeids-, dit is tevens „arbei- 
ders"-vraagstuk met al zijn maatschappelijke en 
zedelijke aspecten. Dit vraagstuk stond en staat 
zo hevig in het brandpunt van de belangstelling 
en raakt zo diep het menselijk bestaan of de 
volle levenswerkelijkheid, dat het de aandacht 
van de gehele wereld bindt. Intellect, kapitaal en 

arbeid in al hun geledingen, zijn aan dit probleem 
gebonden en representanten hiervan, in al hun 
verhoudingen, zullen slechts gecombineerd en om 
zo te zeggen een eenheid vormend, dit allermen- 
selijkste probleem kunnen oplossen en het ar- 
beidsvermogen tot beter bereikbare en tastbare 
resultaten voeren. 

£iniiiiimiimimmiiiiimiiiiimmiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiii£ 

| J5r zon geen sociaal vraagstuk zijn, | 

1 als de rijken van ouds mensenvrienden | 

| waren geweest. | 

f Ebner-Eschenbach | 

^iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiKiniiuiiiiiiii     

Het is de lezers bekend, dat het grootste ge- 
deelte van de bevolking binnen een levensge- 
meenschap, hetzij stad of dorp, hetzij gewest of 
land, bestaat uit arbeiders en minder-bedeelden, 
wier bestaan vaak schommelt om of beneden het 
levensminimum. Enerzijds is het gebrek aan per- 
soonlijkheid en bekwaamheid, anderzijds zijn het 
rémmende factoren en omstandigheden buiten 
hun schuld, die hen beneden de levensstandaard 
drukken. In het ene geval zien zij het arbeids- 
vermogen niet en benutten zij de eigen arbeids- 
kracht niet of onvoldoende; in het andere geval 
zijn het sociale wantoestanden, waardoor zij de 
drempel naar een geordende maatschappelijke 
welstand niet kunnen overschrijden en die men 
simpel kan aanduiden als het bereiken van een 
menswaardige levenshoogte. 

GEEF AAH UW RODE KRUIS 
« 18-20 JUNI 1948 « 

N 
■ iemand zal ontkennen, dat een menswaardige 
levenshoogte in hogermate afhangt van de 

bestaansmogelijkheid. 
In een vrijheids- en vredelievend Nederland, dat 
in hechte eensgezindheid de sociale rechtvaar- 
digheid wil betrachten, moet iedereen arbeid 
kunnen vinden en zich niemand ongemotiveerd 
aan de hem gestelde taak of plicht onttrekken. 
De individuele en de sociale waarde van de ar- 
beid moet iedereen zien in het licht van de 
Christelijke beginselen, want alleen In dit licht 
straalt de arbeid als een verheven taak tot heil 
van de arbeidende mens. Deze beginselen vindt 
men o.a. in de encyclieken, waarvoor President 
Roosevelt in de Amerikaanse Senaat de hoogste 
woorden van lof over had, terwijl hij de lezing 
van de historische documenten ten ^eerste aan- 
prees. Bepaalde toestanden in de oude of nieuwe 
wereld kan niemand als normatief beschouwen; 
voor beide blijven de beginselen onveranderd. 
De Christelijke beginselen, die ons land trouw 
bleef en de intense beleving ervan zullen in staat 
zijn om meer nog dan in het verleden, een mens- 
waardige orde op te bouwen, steeds te verbete- 
ren en te handhaven. Alleen in het volle licht 
van deze beginselen, waarvoor we even goed als 
voor onze rechten — vergeet dit niet! — gele- 
den en gestreden hebben, krijgt de arbeid dé 
juiste en verheven waarde toegemeten. 
Waarom zouden wij de arbeid niet erkennen als 
een van de grote levensrechten en plichten? 
Waarom zou onze gemeenschap niet sterker dan 
voorheen bouwen op de grondgedachte van de 
arbeid, een grondslag voor onze eenheid en ons 
geluk. 
We huiveren allen als we aan de vooroorlogse 

werkloosheid denken. Werkloosheid schept voor 
een groep van de bevolking een uitzonderings- 
toestand in het levens- en gemeenschapsverband, 
die indruist tegen, de sociale rechtvaardigheid, 
omdat deze groep bedreigt is of wordt in haar 
bestaanszekerheid en buiten het productieproces 
valt. Deze groep kan niet mede voorzien in de 
maatschappelijke behoeften, met het gevolg, dat 
zij niet kan delen in het maatschappelijk Welzijn 
en buiten het maatschappelijk welvaartstreven 
komt te staan. Gelukkig dreigt voorlopig geen 
overproductie, maar waakzaamheid en tegen- 
maatregelen blijven geboden. Ook in dit opzicht 
is de regering diligent. Moge de werkgevers dit 
mét haar zijn, om binnen de gemeenschap van 
het bedrijf zich tijdig te bezinnen op verbeterin- 
gen of veranderingen, inschakeling van neven- 
Industrieën, of desnoods omschakeling van het 
bedrijf, enz. 

Over de werkloosheid waaraan men zelf schul- 
dig staat, spreken wij hier niet. Dit verschijn- 

sel verdient aparte zorg en behandeling. 
A-sociale en anti-sociale elementen moeten her- 
opgevoed en herschoold worden. Werk-onwilli- 
gen, zwart-handelaren, malcontenten en veel- 
vuldige beroepswisselaars tasten het algemeen 
belang aan en breken de maatschappelijke orde 
af. Werk-onwilligen en met hen gelijk te stellen 
personen ontwrichten de bestaanszekerheid voor 
hen-zelf, eventueel voor hun gezinnen en onthou- 
den hun bijdragen aan het algemeen welvaarts- 
streven. Zij ondermijnen de geestelijke en licha- 
melijke volksgezondheid en weerbaarheid. 
Aan ongeschoolde en onvolwaardige arbeids- 
krachten zal men 'n blijvende en bijzondere aan- 
dacht moeten besteden ter verheffing van hen- 
zelf en hun gezinnen, want voor hen zoals voor 
ons allen zal steeds het woord van kracht blij- 
ven: arbeid adelt! De sociale rechtvaardigheid 
en de naastenliefde bovendien gebieden ons deze 
mensen niét als uitgestotenen te behandelen. Ook 
zij hebben een levensbestemming te vervullen, 
recht op arbeidsvreugde en een menswaardige 
behandeling. 
Overwegen wij tot besluit hetgeen de beroemde 
wijsgeer Jacques Maritain onlangs zei: 

„Er voltrekt zich in de tijdsorde een essentieel 
proces van sociale veranderingen, dat ondanks 
schokken en krampen zal leiden tot een RECHT- 
VAARDIGER STRUCTUUR en aan DE 
WERELD VAN DE ARBEID de plaats zal 
geven, waarop deze RECHT heeft." 

..JAN PATRIOT." 

.DE ZWERVER" 
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De fierheid in blikken en handelingen blijft. 
Medewerkers leven op te kleine rantsoenen, maar doorzetten 
blifft het parool. 

(De Zwerver). 
Nou zijn we er ineens achter, waar de medewerkers 
hun doorzettingsvermogen vandaan haalden. De 
rantsoenen waren wel klein, maar de blikken waren 
een uitkomst. Voor de honger: blikken groenten, 
voor de vermoeide geest blikken fierheid. 
Voor onze lezers hopen wij binnenkort een repor- 
tage te geven van het inblikken van fierheid. De 
praktijk heeft geleerd, dat in de afgelopen oorlog de 
voorraad hier en daar onvoldoende was, zodat de 
fierheid-conserven-fabrieken thans op volle kracht 
werken! 
Wie wil er een advertentie plaatsen? 

Wil de dame, die mij Zaterdagavond hoek W. de Clercqstr.— 
Rohofstr, heeft aangereden, zich nader aan mij bekend maken? 
7. Smit, Trompstr. 1, Almelo. 

Adv. Dagblad v. h. Oosten. 
Wij zouden niet gaarne willen beweren, dat onze 
liefste wens is Smit te heten. Daarvoor zijn er te 
veel Smittcn (of is het Smeden) in ons land. Maar 
met deze heer Smit uit de Trompstraat zouden wij 
voor een wijle van schoenen willen verwisselen. Die 

■ man is zich bewust wat een goed-vaderlandse tra- 
ditie eist. Ongetwijfeld heeft hij bij het opstellen van 
Zijn advertentie het voorbeeld van onze brave Tromp 
voor ogen gehad, die de vijand van amunitie voor- 
Zag om het gevecht te kunnen voortzetten. Wij zijn 
echter onbedwingbaar nieuwsgierig naar hetgeen de 
heer Smit zijn „aanrijdster" zal presenteren. Goede 
psychologen als we zijn willen we echter ook een 
andere mogelijkheid nog openlaten, 't Kan natuur- 
lijk ook zo zijn, dat Amor op de bewuste avond op 
de hoek van de W. de Clercqstraat—Rohofstraat 
hcid postgevat en de heer Smit niet alleen aangere- 
den, maar ook „aangeschoten" werd (door Amor dan, 
wel te verstaan). Dan is dat schot wel „tussen het 
pantsier" geweest, gezien het Verlangen des heren 
Smit om de dame weer te zien. Amor bedenkt steeds 
nieuwe krijgslisten. Mannen, hoedt U voor „aanrij- 
dende" dames. 

UITSLAGEN VERKIEZINGEN 
voor de 
Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraden 
in het jaar 1946 

Verzameld in boekvorm door het Algemeen Nederlandsch Pers- 
bureau ,,A.N.P.". uitgegeven door De Waarheid. 
Verkrijgbaar bij het bureau van De Waarheid, N.Z. Voorburg- 
wal 230-232, Amsterdam, ad ƒ 150 per stuk. Voor toezending 
per post 30 cent extra. 

(Adv. De Waarheid). 
De waarheid (met een kleine w.) is altoos ons troe- 
telkind geweest. Vanwege haar meerdere weekheid 
ten opzichte van de leugen. En vanwege haar eigen- 
schap, dat ze „om geen geld te koop" is. Maar nu 
we de waarheid omtrent de verkiezingen in 1946 
wensen te weten blijkt, dat we over ƒ 150.— moe- 
ten beschikken, wil de waarheid zich genegen tonen 
ook iii onze boekenkast zetel te kiezen, 't Bedroeft 
me, maar ik kan er inkomen, dat, nu we voor enkele 
guldens in een kwartaal elke dag de Waarheid (met 
een hoofdletter) kunnen kopen, de waarheid (met 
een kleine w.) zich duur laat betalen. 

* 
Enige weken geleden werd in verband met het bezoek van 
Mevrouw Roosevclt aan ons land een gesprek uitgezonden met 
de bewoonster van het huis, dat staat op de grond waarop 
eens de familie van wijlen President Roosevelt woonde. De 
vragen die de radio-verslaggever stelde waren echter dermate 
dwaas (,,Wat zou U Mevrouw Roosevclt als verfrissing hebben 
aangeboden wanneer zij niet door tijdgebrek was verhinderd 
geweest hier een bezoek te brengen?") dat wij maar op een 
ander station overschakelden. 

Ingezonden in „Vrij Nederland". 
De ingezonden-stuk-schrijver is boos op die radio- 
verslaggever wegens zijn dwaze vragen. Niet alzo 
wij. pij heeft de dank van alle journalisten verdiend. 
De sleutel, welke de poort naar het journalistiek lui- 
lekkerland zal openen is in zijn hand. Weg met al 
die dorre, droge vraagjes, waarop iedereen het ant- 
woord van tevoren weet. Als we een 100-jarige tot 
spreken trachten te brengen Vragen we niet meer: 
„waaraan schrijft U het toe, dat li zo oud geworden 
bent?", maar: „Welke stoel zou U Koning Willem 
II hebben aangeboden, wanneer Hij U met een be- 
zoek vereerd had?" En mogen wij dan nu even op 
die stoel zitten om te weten hoe men zich daarop 
gevoelt? 
Als onze dagbladschrijvers meer in deze richting 
werken zullen ze beter de concurrentie van de radio 
(met of zonder televisie) kunnen weerstaan. O, lich- 
tende verten van ongedroomde mogelijkheden. 

e we, tett 

j De Aalmoezenier 

i Kapitein P. J. van Waterschoot 
c  
1 richt zich vanuit de tropen, in dit artikel 

tot onze lezers in verband met enkele 
moeilijkheden rondom de demobilisatie. 

if 

De aflossing van onze (roepen in Indië is sedert 
enige tijd een feit geworden. Volgens het vast' 
gestelde schema keren de OVW-ers huiswaarts. 

Dat zal z'n problemen meebrengen èn voor de kerels 
zelf èn voor het Nederlandse volk. 
Desillusies zullen niet uitblijven. Aan geen van beide 
kanten. Deze mannen zullen iets met zich meedragen 
uit dit verre, vreemde land. Iets, dat in Nederland niet 
I    - begrepen zal worden en niet begrepen 

J | kan worden. Iets van heimwee naar 
CfJVj de schoonheid en de wondere vrucht- 

baarheid van het Oosten. Ze zullen 
zich niet dadelijk thuis voelen in het 
kleine, kale landje aan zee, dat als 
het ware beklemmend op hen zal 
werken. Ze zullen iets met zich mee- 
dragen van het vrije rimboe-leven, 
van het gemeenschaps- en kameraad- 
schapsleven, dat ontegenzeggelijk z'n 
aantrekkelijkheid bezit en dat ze zul- 

len missen, wanneer ze weer als burger thuis zullen 
zitten. Binnen de muren van dat ouderlijk huis zullen 
ze zich benauwd gevoelen, deze mannen, die in dagen- 
lange patrouilles de wijdse, grootse natuur leerden 
liefhebben en die liever een zesdaagse meeliepen dan 
thuis te blijven. 
Ze zullen iets met zich meedragen van fatalisme, van 
stugheid, van onverschilligheid, zoals het leven hier 
hen gemaakt heeft. In vele dingen zijn ze hard, kei- 
hard geworden. In bijna bovenmenselijke discipline 
hebben ze nagenoeg meer dan twee jaar lang hun 
gevoelens, hun natuurlijke reacties, hun verbittering 
en innerlijke opstandigheid tegen het onbegrijpelijke 
moeten onderdrukken. Ze verleerden hier zich druk 
te maken over dingen, die er toch niet anders om 
werden. Ze kankerden weliswaar over de slechte siga- 
retten, over de Welfare-voorziening, over vele Nimin- 
gezelschappen, over plaatselijk of parochieel gebrek 
aan meeleven, over het slappe gedoe in Indië enz., 
maar innerlijk raakten ze overtuigd, dat het toch niets 
hielp, en ze gingen sceptisch en fatalistisch staan 
tegenover de dingen om hen heen. 

ok in Nederland zullen deze mannen voor veel 
dingen hun schouders ophalen, weinig interesse 

tonen voor politiek en dingen, waarvan ze (wee jaar 
lang niets begrepen hebben, en ze zulten geneigd zijn. 
Gods water over Gods akker te laten lopen. 
Laat ons volk dan niet met stenen naar hen gooien; 
en niet verwijten, dat ze lammelingen en ontevrede- 
nen zijn, want die smaad zou op ons volk zelf terug- 
vallen. De jongens zelf zijn er niet de schuld van, dat 
ze ook psychisch vermoeid en verlamd zijn. Wie de 
plichtsbetrachting en de totale inzet van deze kerels 
onder alle omstandigheden hier van nabij gezien 
heeft, zal dit leger het wonderlijkste leger ter wereld 
noemen, maar hij zal z'n petje afnemen, voor de geest 
van de Nederlandse soldaat. 
Laat ons volk trachten, om deze mannen het ver- 
trouwen terug te schenken in Nederland, waarover 
hun oordeel vaak niet al te gunstig en vleiend is, en 
trachten hen te winnen voor het gemeenschapsleven. 

Zullen deze mannen zich wel weer kunnen aan- 
passen aan de omstandigheden en het leven in 

Nederland? 
Dat is de grote vraag, die velen bezig houdt. 
M.i. grotendeels wel, al zal er iets blijven hangen 
van Indië in het leven van ieder hunner. Maar dan 
zal Nederland moeten trachten iets te begrijpen van 
de omstandigheden, waarin deze mannen in Indië ge- 
leefd hebben; dan zal Nederland er vooral van over- 
tuigd moeten zijn, dat hef nooit geheel zal begrijpen 
wat deze kerels psychisch doorleefd hebben. Men zal 
een eerlijke waardering moeten tonen voor het werk, 
dat door deze mannen verzet is; men zal deze kerels 
een eerlijke mannenhand moeten toesteken, om hen in 
de burgermaatschappij terug te geleiden. Onze man- 
nen zullen veel uit hun Indiè-leven moeten afleggen, 
maar ook Nederland zal iets moeten laten varen van 
z'n bekrompenheid, van z'n engheid, van z'n klein- 
burgerlijkheid. 
Deze mannen vragen geen sentimenteel gedoe, geen 
poppenkast, geen heldenverering. Ze zijn mannen ge- 
worden tot en met; ze wensen niet als zorgenkindjes 
ontvangen te worden, want ze hebben hun eigen- 
waarde. 
Nederland moet niet hautain een weldadigheidsfeest 
van de demobilisatie maken, Nederland behoort een- 
voudig z'n plicht te doen tegenover deze mannen, 
omdat deze hun plicht deden tegenover Nederland en 
daardoor het recht veroverden op een plaats in de 
maatschappij als volwaardig mens.. 
Nederland geve hun die plaats. 

WER|§DI 

„WIR HABEN ES NICHT GEWUSZT" 
Der Magistrat der Stadt Hanau in Westfalen 
richtte dezer dagen een verzoek om inlichtingen 
tot het Amsterdamse gemeentebestuur over „Der 
Jude ", die in 1937 uit Hanau naar Amster- 
dam is verhuisd. 
— Het gemeentebestuur van Amsterdam berichtte 
daarop terecht, dat „daarop alleen geantwoord 
kan worden wanneer de vraag in correcte termen 
wordt vervat. De term „Der Jude" wordt in be- 
schaafde landen niet in het ambtelijk verkeer 
geduld! 

EEN SPROOKJE? 
Nog kort geleden, aldus lézen wij in een scheer- 
zeep-advertentie, werkte ik in een riool. Thans 
ben ik aangezocht als vice-voorzitter van de ver- 
enigde naties. 
— Is deze overgang zo groot, dat hij voor die 
scheerzeep kan pleiten? 

POLITIEK SLAGERSWERK. 
De voorproefjes, die men te genieten krijgt, doen 
van de eigenlijke verkiezingsstrijd, die nog begin- 
nen moet, weer maar weinig goeds verwachten. 
Is het nu bepaald onmogelijk, dat men de kiezers 
van de juistheid van zijn eigen standpunt over- 
tuigt, zonder dat men zijn kracht vooral zoekt in 
het „kraken" van de mededinger? Niet, dat wij 
enig bezwaar hebben tegen een pittige actie, ge- 
kruid door slagvaardigheid en humor; een politicus 
moet tegen een stootje kunnen; wat doet de man 
anders in die politiek? Maar de strijd is toch eigen- 
lijk alleen maar genietelijk, voorzover hij gevoerd 
blijft op het vlak van onderling respect. De tegen- 
stander, die geen respect waardig is, die zal men 
goed doen af te maken, maar afmaken is, als het 
noodzakelijk is, nog altijd niet meer dan slagers- 
werk, dat niet boeit, maar afstoot. 
De tegenstander, die men morgen in de Kamer 
respecteert, onthoude men ook in de verkiezings- 
strijd zijn respect niet. Anders zal de verkiezings- 
strijd onwaarachtig zijn. 

(Overgenomen uit „Vrijmoedig 
Commentaar" van „De Tijd"). 

A) 
A 
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Tips voor 2000 

We hebben 't nogal druk de laatste tijd, nogal erg druk. 
Ons bestaan kabbelde zo rustig voort: 's ochtends de Zwer- 
ver, 's middags de Zwerver en 's avonds niets. En alle 
Zondagen vrij. 
Tot plotseling die adveatentie in de Haagsche Post ver- 
scheen en het was alsof een ruwe hand een steen in de 
stille vijver van ons bestaan smeet: 
..WIE KAN SCHRIJVER van een boek over het jaar 2000 
een tip geven? B.v hoe dit of dat artikel practischer zal 
zijn, ook mogelijk uitvoerbare en min of meer fantastische 
ideeën op elk gebied zijn welkom. Voor iedere medewer- 
ker wordt een gratis exemplaar in uitzicht gesteld." 
Sinds dat ogenblik hebben wc geen nacht meer geslapen, 
onze gedachten jagen rusteloos achter ..practische tips". 
Nee, dank U, niet meer nodig, we zijn al klaar. Ja. 't 
atoom hebben we niet vergeten. Wie het kleine niet eert, 
nietwaar? Onze meest geslaagde tip is wel de ..huis-split- 
ser"t splitst alles binnen vijf minuten, tot de hond van dc 
buurman toe, as-t-ie hardnekkig door je bed pas-gezaaide 
spinazie dartelt. Eén druk op de knop en het loeder wordt 
in protonen en neutronen het heelal ingeslingerd. 
Een min of meer fantastisch, idae is misschien de „verkie- 
zings-schuddcr". Alle candidaten gaan in één grote machi- 
ne. Het apparaat schudt vijf minuten, lang (vol-automa- 
tisch), waarna de bovenste laag wordt afgeroom'4" dat zijn 
dan de besten. We zijn er echter niet zeker vujr, of dit 
idee uitvoerbaar is: misschien moet er tc lang geschud 
worden   
Uitvoerbaar is zeker wèl de ..kranten-Ieugen-aanwijzer". 
Elke morgen even het ochtendblad in deze machine en alles 
wat niet waar is, kleurt zich met enkele seconden rood. 
Wat zou ,,De Waarheid" er netjes uitzien in kleuxendrukl 
En ,,Dc Zwerver" zqji waarschijnlijk elke week z'n kraak- 
Jes als 'n bloedvlag voeren! 
AI de uitspattingen van onze geniale geest hebben we ver- 
zameld in drie lijvige delen ..Tips voor 2000". Alles bij 
elkaar is 't nog 'n vrij somber verhaal geworden. Het laat- 
ste hoofdstuk bestaat uit slechts één woord: Boemmm! Wc 
wilden het eigenlek niet, maar 't stond 'r eer wc e* erg 
in hadden, 'n Tip» is 't niet, maar nis idee mogen we 't 
wel gebruiken. Uitvoerbaar is *t zeker.....^ 
Gisteren hebben wc de „Tips 1. II en IU" opgestuurd. 
Nou wachten we op *t gratis exemplaar  



Laat de hoop niet varen. 

r 
O omber zijn de geluiden, die wij reeds over de perszuivering deden horen. 
^ maar het verloop van een zaak, welks belang ver uitgaat boven de vele 
grote en kleine zuiveringsgevallen, die in onze na~oorIogse samenleving pennen 
en tongen hebben losgemaakt, dwingt ons de aandacht hierop gevestigd te 
houden. Somber was het geluid, dat opklonk uit het reeds gepubliceerde, anders, 
hoopvoller, is de toon, die wij nu kunnen laten horen. 

Twee maal binnen enkele maanden hebben 
wij een artikel aan de perszuivering gewijd; 
eenmaal zelfs een hoofdartikel. En ver- 

scheen het eerste nog onder de voorzichtige titel; 
Mogen wij zwijgen?, het tweede draagt een be- 
slist en positief opschrift: De maat is vol!! 
Wij achten de lezers van dit artikel voldoende 

bekend met de inhoud van de twee boven- 
genoemde bijdragen, zodat wij menen te kunnen 
volstaan met te herinneren aan de beruchte sen- 
tentie van de Raad van Beroep voor de Pers- 
zuivering in de zaak van het Nieuwsblad van 
het Noorden. Volgens deze is de Raad van 
mening, 

„dat wie een krant verzorgde, die beheerst werd 
door Duitse propaganda, zijn plicht verzaakte, 
maar wie in de bezettingsjaren zonder dat het 
strikt nodig was het verzorgen van zijn bedrijf 
opgaf, tekort schoot tegenover het personeel, dat 
aan de krant werkzaam was en door de voort- 
zetting van het bedrijf gevrijwaard was voor de 
tewerkstelling in Duitsland en evenzeer tegen- 
over de lezers, die anders gevaar zouden lopen 
een krant te ontvangen, die geheel en al aan de 
verspreiding van verkeerde denkbeelden zou 
dienstbaar worden gemaakt" 

Dat wil dus zeggen, dat de Raad van Beroep 
de personeelszorg en het behoud van een bedrijf 
toejuichte, ook als het gevolg hiervan was, dat 
het krantenlezende publiek, — het Nederlandse 
volk dus —- langzaam werd vergiftigd door het 
Nationaal-Socialistisch venijn, dat op die manier 
bij doses werd toegediend. Want het gevaar van 
Vova en het Nationale Dagblad was duidelijk te 
onderkennen, dat gevaar kon men ontlopen. Kran- 
ten als het Nieuwsblad van het Noorden waren 
als de appel van Sneeuwwitje: smakelijk om te 
zien, maar doordrenkt van een gemeen gif! 
De Raad van Beroep lapt dit — afgezien nog 
van hetgeen in de Wet Noodvoorziening Pers- 
Wezen is neergelegd — aan de laars. Twee leden 
van deze Raad nu, de heren Stapelkamp en 
Berghuis, die zich niet kunnen verenigen met 
het door de Raad in deze ingenomen standpunt, 
hebben voor het lidmaatschap bedankt. 
B ij het lezen van deze sombere historie zou 

men licht geneigd zijn alle hoop op een juist 
begrip van de waarde van de pers — juist in een 
tijd van bezetting en onderdrukking — te laten 
varen. En toch zijn er verheugende symptomen. 
Daar is het bedanken van de heren Stapelkamp 
en Berghuis en daar is b.v. de uitspraak van de 
derde Kamer van het Tribunaal te Utrecht in 
de zaak tegen K., hoofdredacteur van het 

„Utrechts Nieuwsblad". 
Ook deze man was „goed". Ook hij heeft, volgens 
zijn eigen verklaring, 

„getracht met de ene hand iets te geven, om 
het met de andere weer te nemen." 

Met andere woorden: K. heeft — alweer volgens 
zijn eigen woorden — doorlopend de Duitse maat- 
regelen gesaboteerd. Dit deed hij o.a. door het 
gebruiken van verschillende lettertypes, door 
langdradig te schrijven en door bepaalde koppen 
te gebruiken. 
Wij menen niet beter te kunnen doen, dan de 

uitspraak van het Tribunaal — dat, let wel, 
niets met de Perszuivering te makeif heeft en 
zich dus omtrent deze materie nog een mening 
eigen moet maken — op enkele plaatsen te 
citeren. 
Als ter verdediging van K. wordt aangevoerd, 
dat Volk en Vaderland schreef over „politieke 
valsheidjes" in een door K. mede-geredigeerde 
krant, dan is het Tribunaal van mening, 

,Aat al moge een blad als Volk en Vaderland 
de stiekeme tegenstrijdigheden welke soms in 
de artikelen stonden, hebben ontdekt, dit niet 
behoeft te gelden voor het Nederlandse Volk, 
zelfs hoogstwaarschijnlijk niet gegolden heeft." 

En verder luidt het; 
„dat de artikelen welke de arbeiders opwekken 

in Duitsland te werken in de eerste plaats ook als 
zodanig bestemd zijn voor deze volksgroep, en deze 
voor Nederland belangrijke volksklasse onder mooie 
voorspiegelingen verleidden hun land te verlaten om 
voor de vijand ie werken, inplaats van óf duidelijke 
taal te spreken óf een veelbetekenend stilzwijgen te 
bewaren." 

„dat beschuldigde en zeer vele van zijn collega's 
behoudens weinige gunstige uitzonderingen, blijkbaar 
bij 't vaststellen van hun gedragslijn er niet aan gedacht 
hebben, dat het voor de vijand van groot belang was, 
dat juist de niet-nationaal-socialisfische bladen regel- 
matig onder het publiek verschenen, om zodoende 
door middel van deze zogenaamde goede bladen on- 
gemerkt hun vergif in de geest der Nederlanders te 
druppelen en deze langzaam maar zeker als goede 
nationaal-socialisten in hei Germaanse Rijk in te 
lijven." 

„dat de taak van een dagblad is; haar lezers het 
nieuws onder de ogen te brengen, echter geen Duits 
nieuws (zogenaamde „Dichtung und Wahrheit") 
van verzinsels, verdichtsels, leugens, halve waarhe- 
den met hier en daar een brokje waarheid, maar 
enkel waarheid." 

Vier vijandelijke kranten 
zijn meer te vrezen dan 
duizend bajonetten. 

Napoleon 
A 

„dat het argument, dat de Nederlandse bevolking 
dan (bij het stopzetten van de krant) verstoken was 
van alle nieuws, niet opgaat, daar, gelijk aan het 
Tribunaal uit eigen wetenschap bekend is, er vele 
illegale bladen waren die het nieuws verspreidden 
en deze in het algemeen beter gelezen werden dan 
de legale bladen." 
Dit citaat is onvolledig. 

Er is meer gezegd, maar het bovenstaande 
is reeds voldoende om alle hoop nog niet te laten 
varen. 
„De maat is vol!!", dreigde het artikel van de 
vorige week. 
Inderdaad, de maat is vol. Dat hebben ook de 
heren Stapelkamp en Berghuis begrepen, toen 
zij een verder medewerken aan een college, dat 
haar taak zo slecht verstaat, weigerden. Zij 
staan niet alleen; er wordt nog recht gedaan; 
daarvan getuigt de bovenaangehaalde uitspraak 
van het Tribunaal te Utrecht. 
Recht aan hen, die „neen" durfden te zeggen. 
Recht aan hen, voor wie de volksvoorlichting niet 
een zaak van schipperen is. 
Recht ook aan hen, die met inzet van hun leven 
de illegale bladen redigeerden, drukten en rond- 
brachten. 
Zij, die reeds de slag om de perszuivering met 
een schouderophalen en een gevoel van teleur- 
stelling om zo weinig begrip in Nederland, als 
verloren uit hun gedachten meenden te moeten 
bannen, sterken zich hieraan! 

KEES. 
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Weet U het verschil. 
tussen deze Zwerver en een nummer van zes maanden Sj 
geleden? Zeer waarschijnlijik weet U het niet, want = 
dat oude nummer hebt U gebruikt als pakpapier of U 5 
hebt er een andere bestemming aan gegeven. 
De jongens in ladië weten het wèl. Zij zouden II S 
onmiddellijk kunnen vertellen, dat het veel prettiger is 5 
om de laatst uitgekomen kranten te lezen dan een 5 
exemplaar, dat geen nieuws meer brengt. En dan te 5 
bedenken, dat er ook nog afdelingen zijn, waar geen 5 
enkele krant komt. S 
Misschien vindt U het zelfs wel aardig om nog eens 13 
in zo'n oude Zwerver te snuffelen, maar als wij II jS 
voortaan kranten van zes maanden oud zouden sturen, jS 
bedankte U op staande voet! JS 
Indien U tot heden verzuimde aan onze administratie S 
een Indië-abonnement op. te geven — U kunt daar- jj- 
voor de bon op de advertentie-pagina gebruiken 2 
bent U evenzeer in gebreke, als wij zouden zijn, wan- S 
neer wij U regelmatig verouderde Zwervers zonden. S 
Herstel die fout! Wacht niet tot morgen: over een uur 5 
is er weer een buslichting! • 5 

iimiiiiimimiiiinmimiiiiimiimmmiimmiiHimmiiiiiiiiimiiiiiiiiimmi 

❖ Waarom Welkom? ❖ 

Overgenomen uit onze spec'ale editie i. v. m. de demobilisatie. 

T_J et komt niet zo dikwijls voor in een 
A 1 mensenleven, dat je op het punt 
staat een grens te overschrijden, die je 
in een geheel andere wereld brengt. En 
zeker niet bij ons Nederlanders, die 
nogal als „hokvast" bekend staan. 
Gij, mannen van de daad, die als echte 
voortrekkers er op uit zijt gegaan om 
orde en vrede te brengen in een land, 
waar de terreur nog hoogtij vierde, toen 
alom de wapens werden neergelegd, 
staat nu op het punt zo'n grens te 
overschrijden. 
Vele welkomstwoorden zullen worden 
gesproken, hetzij rechtstreeks, hetzij door 
middel van de pers. Dat is ook zeer 
begrijpelijk, want wonen niet allen, die 
U lief hebben, in dit kleine land aan de 
zee? 
Maar er is nog een andere reden waar- 
om wij li welkom heten en wel omdat 
de tijd rijp is voor een appèl op de 
jeugd van West-Europa. Er is veel ver- 
anderd sedert uw vertrek. Gij zult zien, 
dat men hier ook niet heeft stil gezeten. 
Daarnaast zullen er echter vele dingen 
zijn, die tl rullen teleurstellen, misschien 
zou ik nog beter kunnen zeggen: vele 
mensen. Hoe kan het ook anders? Maar 
er is mij één ding duidelijk geworden 
in de paar maanden, die ik vóór li ben 

teruggekeerd. De scheidslijn tussen West- 
en Oort-Europa, tussen revolutionnair en 
contra-revolutionnair gaat zich steeds 
duidelijker aftekenen. 
Dit wil nog helemaal niet zeggen, dat 
het al spoedig opnieuw tot een botsing 
van wapenen moet komen. God verhoe- 
de dat! Maar wel, dat we geestelijk pa- 
raat moeten blijven en niet mogen insla- 
pen of op onze lauweren mogen gaan 
rusten. Wij zullen de strijd opnieuw 
moeten aanbinden tegen allen, die ons 
volk, die West-Europa naar de afgrond 
willen voeren, omdat wij weigeren on- 
der te gaan. 
Op dat appèl moogt GIJ niet ontbre- 
ken, GIJ, die zowel tijdens de bezetting 
als daarna hebt getoond deze strijd te 
willen voeren tot het bittere eind. 
GIJ weet uit EIGEN ERVARING wel- 
ke waarde ge hechten moet aan de holle 
phrasen over vrijheid en democratie, 
waarmede men van een bepaalde zijde de 
wereld wil veroveren. Zo zijt ge gees- 
telijk rijker geworden, meer paraat. Maar 
hierdoor wordt ook een nieuwe taak op 

Uw schouders gelegd. Gij moet Uw over- 
tuiging uitdragen aan het Nederlandse 
volk en door Uw positieve houding een 
voorbeeld zijn. - 
Laat ik een van de jongeren van onze 
tijd vrij mogen citeren. 
Het woord is mi] uit het hart gegrepen. 
„Je taak" — zo zegt deze — „ligt vlak 
bij en je kunt haar aan. Begin echter 
bij je zelf. door te zorgen, dat de men- 
sen op. je aan kunnen. Wees eerlijk. 
Doe je werk, dok het gewoonste, zo 
goed als je kunt. Denk niet. het is altijd 
een bende geweest en zo zal het wel blij- 
ven. Zeg niet, we hebben nu een aan- 
tal beroerde jaren achter de rug en 
willen nu wel eens op ons verhaal ko- 
men. Ook al snakken we naar een kal- 
mer tijd, ook al zijn we moe, wij zullen 
hard moeten werken, want er zijn geen 
anderen die het voor ons op kannen 
knappen. Wij zullen het zelf moeten 
doen. Het is hard in je jeugd zo'n vre- 
selijke tijd te moeien beleven, maar het 
is nog harder om naar de Filistijnen 
te gaan. Dat is ons voorland als we nu 

vacantie nemen. Dan is er voor ons 
geen toekomst meer." 
Behoef ik hier één woord aan toe te 
voegen? 
Tenslotte nog dit. Vertrouwt erop, dat 
ik alles zal doen wat in mijn vermogen 
ligt, om voor U „de weg terug" te 
effenen. 
De mogelijkheden zijn er, zowel voor 
mij om daadwerkelijk tot steun te zijn, 
als voor U om wat te bereiken. Dat 
zal U duidelijk worden uit het boekje, 
getiteld: „In een notedop", dat vóór 
het tijdstip van Uw demobilisatie aan 
U zal worden uitgereikt. 
Ik ben dankbaar dit werk voor U te 
mogen doen, maar ik stel daarbij ook 
een voorwaarde, namelijk, dat GIJ niet 
zult ontbreken bij het appèl op de 
jeugd van West-Europa. Bedankt dat 
het gaat om ons aller toekomst. Wan- 
neer wij dat voor ogen houden, dan 
zullen wij deze nationale taak met God* 
hulp op Nederlandse wijze zeker tot 
een goed einde brengen, 

's-Gravenhage, Mei/Juni 1948. 

G. PRUIJS, 
Directeor voor de Demobilisatie 
van de Koninklijke Landmacht. 



Gedr even 

Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

„BOB VAN STBENWIJK". 

Toen Ome Jan reeds enige maanden in Wou- 
denberg had doorgebracht, kwam hij door een 

toeval wederom met de illegaliteit in aanraking. 
Voor zijn arrestatie had hij een poosje gelogeerd 
bij Ulbe de Boer in Sneek. Ook zijn vriend en 
medewerker Jan Knecht had daar een onderdak 
gezocht. Harry, die eveneens een toevlucht in 
Sneek had gevonden, kwam dikwijls bij hen op 
bezoek. Een paar maanden nu na zijn ontsnap- 
ping schreef Theo een brief aan Knecht, met het 
verzoek eens wat van zich te laten horen. Hij 
gaf het adres op van de vader van Stuivenberg 
in Scherpenzeel; daar kon het antwoord worden 
bezorgd. Knecht was intussen uitgeweken naar 
Zwitserland en Harry kreeg de brief in handen. 
Deze was inmiddels in contact gekomen met 
Dick, die in Langweer ondergedoken zat, omdat 
de' Duitsers hem zochten voor zijn werk bij de 
V.N. groep. Samen reisden ze Friesland af, sti- 
muleerden daar het verzetswerk en verzamelden 
steungelden voor gezinnen, die door het verzet 
van de kostwinner, in moeilijkheden waren ge- 
raakt. Zij besloten samen Dobbe een bezoek te 
brengen en einde Januari '42 reisden ze door dè 
barre wintersneeuw naar Scherpenzeel en zoch- 
ten het huis van de oude Stuivenberg op. Eerst 
nadat deze zich er terdege van had overtuigd, 
dat alles in orde was, werd Dobbe een bood- 
schap gestuurd, om te komen. Een langdurig en 
gezellig onderhoud volgde en er werd besloten, 
dat Theo voorlopig bij de jonge Stuivenberg zou 
blijven, totdat de beide anderen een goed adres 
voor hem in Friesland hadden gevonden. Zij zou- 
den hem bovendien op de hoogte hóuden met de 
stand van zaken in het verzet. 
Henk van Doorn, beter bekend onder zijn schuil- 
naam Brugman, had Intussen in de Gelderse 
Vallei een organisatie opgebouwd, om tot uit- 
gave te komen van de Oranjekrant, welke in 
Februari 1942 voor het eerst verscheen, terwijl 
op de Veluwe een verzetsgroep was geformeerd 
door de hoofdonderwijzer Tromp uit Hoevelaken, 
welke na zijn arrestatie als leider werd opge- 
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O lieflijkheid van lucht en land 
van Hollands vrije kust — 
eens door de vijand overmand, 
vond ik geen uur meer rust; 
wat kan een man, oprecht en trouw, 
nog doen in zulk een tijd ? 
Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw 
en strijdt de ijdele strijd. (De achttien doden.) 

ging hij aan het combineren. Toen hij een volgen- 
de maal bij Stuivenberg de Oranjekrant bracht, 
ontspon zich met de bewuste onderduiker een 
gesprek en al heel spoedig werd er open kaart 
gespeeld. 
Kleinveld vertelde van de Oranjekrant en de 
verzetsgroep. Dobbe, nog het recente verleden 
indachtig, maande tot voorzichtigheid. 
In deze tijd kwam Dick ook weer in contact met 
Mr. van Namen van V.N. en kreeg van deze het 
verzoek weer actief deel te nemen in het werk 
voor dit blad. Hem werd de organisatie in 
Friesland opgedragen. Op zekere dag nam Theo, 
Dick mee naar het huis van Kleinveld en bij die 
gelegenheid werd Gerrit ingeschakeld bij de 
verspreiding van V.N. op de Veluwe en in de 
Gelderse Vallei; evenals zijn zwager Evert. 
Verschillende besprekingen, door de V.N.-men- 
sen gehouden, maakte Dobbe mee. Tussen V.N. 
en de O.D. bestond in deze periode een nauwe 
samenwerking. Op een reis in Zeeland had Dick 
een O.D.-organisatie ontdekt, die buiten het ver- 
band van de chef-staf werkte. Het gelukte hem, 
die groep in te schakelen in het grote verband 
en van toen af werkten Dick en Dobbe ook voor 
de O.D. Bijna wekelijks hadden zij besprekingen 
met Chris Navis, een der verbindingsofficieren 
van de chef-staf Kol. Jhr. P. J. Six. 
Zo geleidelijk aan was Theo weer in het centrum 
van het verzet teruggekeerd'. 

GEEN PERSOONSBEWIJZEN? DAN STELEN! 

Intussen waren er in enige streken van ons land, 
in het Gooi, op de Veluwe en in de omgeving 

van Zwolle berichten verspreid, dat de S.D. 
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• en als gevolg daarvan waren in de nazomer üan 1942 op de Veluwe de heidebranden aan de orde van de aag. 

volgd door G. v. d. Born uit Terschuur. Een 
familielid van Stuivenberg, G. Kleinveld en diens 
zwager Evert hielpen bij de verspreiding van de 
Oranjekrant mede en maakten deel uit van de 
groep van Van der Born. 
Op een dag kwam Van der Born aan met het 
bericht, dat Dobbe uit de gevangenis was ont- 
snapt. Gerrit Kleinveld had bij zijn familierelatie 
Stuivenberg reeds enige malen een hem onbe- 
kende onderduiker ontmoet en onwillekeurig 

Dobbe zou hebben losgelaten, onder voorwaarde, 
dat Theo verraad zou plegen. Dit leugenachtig 
geroddel heeft hem meer verdriet gedaan, dan 
hij uiterlijk liet blijken en om aan deze narig- 
heid, dié door de S.D. dankbaar werd gestimu- 
leerd, afdoend een einde te maken, verscheen 
er in V.N. een door Dick geschreven bericht, dat 
Dobbe veilig in Engeland was aangekomen en 
dat alle verspreide geruchten over verraad vol- 
komen gelogen waren. Dit bericht had het be- 

oogde succes en het veroorzaakte tevens, dat de 
S.D. in de luren werd gelegd. De moffen ver- 
trouwden het verhaaltje en Dobbe kon zich weer 
wat vrijer bewegen. Ook was er een brochure 
verschenen van de hand van Dobbe: „I saw Eng- 
land", waarin hij vertelde over de toestand in 
Engeland. De vreselijke bombardementen, 
waaraan Brittannië blootstond, deed vele mensen 
in ons land wanhopen aan een succesvol einde 
van de oorlog. De brochure had een dubbel doel: 
het feit waarschijnlijker maken, dat Dobbe in- 
derdaad in Engeland vertoefde en tevens om het 
geschokte vertrouwen in de kracht en de macht 
van onze bondgenoten te herstellen. 
Inmiddels was het zomer geworden en Theo ver- 
plaatste zijn adres van Woudenberg naar Gar- 
deren. Op de Veluwe plaatste hij een groot aan- 
tal onderduikers, vooral in de omgeving van 
Voorthuizen. Het vraagstuk, hoe voor al deze 
mensen aan valse persoonsbewijzen te komen, 
werd nu zeer urgent. De ondergebrachte joden 
konden hun P.B.'s met de beruchte J. er op, 
niet meer gebruiken, maar ook de christen- 
onderduikers hadden een ander P.B. met een 
aangenomen naam broodnodig. 
In de ergste nood had men kunnen voorzien, 
door met valse politie-opdrachten gewapend, raz- 
zia's te houden in de zwembaden van Wouden- 
berg en omgeving, daar de kleren van de zwem- 
mers te onderzoeken en de P.B.'s mee te nemen. 
Het was voor de gedupeerden wei niet prettig, 
maar zij konden tenslotte aan de secretarie wel 
een ander P.B. bekomen. 
Dobbe en Gerrit werden ware virtuozen in het 
vervalsen van bestaande P.B.'s, maar het bezit 
van echte, oningevulde exemplaren, zou het werk 
toch wel heel wat vergemakkelijken. 
In Woudenberg, waar hij gedurende deze zomer 
dikwijls weer eens een paar dagen doorbracht, 
besprak hij dit geval met Kleinveld, welke hem 
in contact bracht met Nico Bergsteyn, een 
lid van de verzetsgroep, die werkzaam 
was op de gemeentesecretarie van Wouden- 
berg en daar de zorg voor de persoonsbewij- 
zen had. Deze kerel voelde onmiddellijk de nood- 
zaak om te helpen en reeds de volgende dag be- 
schikte Dobbe over een 50-tal P.B.'s, voorzien 
van het stempel Woudenberg, benevens over de 
benodigde zegels. Een goede afdruk van het 
stempel maakte het mogelijk dat instrument na 
te laten maken. Als er controle kwam zou Nico 
onderduiken. Die controle werd een paar weken 
later aangekondigd. Bergsteyn dook prompt on- 
der, maar voor hij er vandoor ging, zorgde hij 
er voor de hele voorraad P.B.'s, die nog op het 
gemeentehuis aanwezig waren in zijn bezit te 
hebben. 
Eén ding had hij vergeten en dat waren de 
lijsten, waarop de namen en de nummers stonden 
vermeld die op de uitgereikte P.B.'s voorkwamen. 
Die moest men ook in handen hebben. In allerijl 
reisden Dobbe en Dick naar Woudenberg om de 
situatie met Gerrit te bespreken en er werd af- 
gesproken, dat zij 's avonds een inbraak zouden 
plegen in het raadhuis, om de lijsten te bemach- 
tigen. Dan zou bij de controle nooit uitgemaakt 
kunnen worden tot aan welk nummer in Wou- 
denberg persoonsbewijzen waren uitgereikt en 
zou er geen signalering van de vermiste num- 
mers kunnen plaats vinden. Naast het gemeente- 
huis woonde echter de veldwachter met wiens 
opvattingen van „plicht" terdege rekening 
moest worden gehouden en die was niet be- 
trouwbaar. Hij moest worden weggelokt en 
daarom werd eerste de rogge-opslagplaats van 
Dick en Gerrit en Evert fietsten haastig naar 
het raadhuis. Onderweg kwamen ze de brand- 
weerlieden, met de veldwachter erbij, tegen. De 
kust was dus vrij. 
Juist toen ze pogingen in het werk stelden, om 
door een bovenraam naar binnen te klimmen, 
begon de hond van de veldwachter, die aan de 
ketting lag, te blaffen. Ze hoorden een raam 
openschuiven en een stem riep: „Wie is daar?" 
„Wij komen waarschuwen, dat er brand is", was 
het prompte antwoord van Dobbe. „Dat weten 
we allang, mijn man is er heen." De situatie 
was gered, maar de kans om ongemerkt naar 
binnen te komen, was verkeken. 
's Nachts werd er krijgsraad gehouden en de 
drie mannen besloten de volgende morgen een 
bezoek te brengen aan de burgemeester. Hem 



werd verteld, hoe de zaken er voor stonden. 
Dobbe deed een beroep op zijn goed vaderlan- 
derschap. De burgemeester gaf blijk van zijn 
goede gezindheid, hij gaf de verlangde beschei- 
den en zelfs nog een gemeentestempel mee en 
Bergsteyn kreeg officieel de schuld. 
Deze dook onder in Friesland en werkte voort- 
aan in de illegale beweging mee onder de schuil- 
naam Kleine Jan. 
Een paar weken later waag 'en Dobbe en Gerrit 
met een paar vrienden een kans om de ge- 
meente Scherpenzeel van haar P.B.-voorraad te 
ontlasten. ■ . , 
De inbraak lukte, maar de brandkast, waarm de 
gewenste buit verborgen zat, kon niet ter plaatse 
geopend worden en bleek zo zwaar te zijn, dat 
ze niet op de gereedstaande wagen te krijgen 
was. Meer succes had Kleinveld in Renswoude. 
Onder het mom lid te zijn van de Schade-En- 
quêtecommissie, wist hij zich toegang te ver- 
schaffen tot het gemeentehuis en ongemerkt een 
pakje P.B.'s uit een kast mee te nemen. Thuis 
werden nu een paar van die pakjes nagemaakt 
met het juiste gewicht en van dezelfde grootte 
en enige dagen later zag hij de kans ze voor 
echte pakjes te verruilen. 
Vrij Nederland, de Orde-dienst, het Parool en de 
Oranjekrant kregen nu allemaal persoonsbewij- 
zen van Dobbe voor hun onderduikers. 
Gewoonlijk verbleef Theo in Garderen ten 

huize van Van der Bijl. De Duitse ^ grond- 
dienst van de luchtmacht was in die tijd druk 
bezig met het aanleggen en camoufleren van 
vliegvelden. Voor die camouflage werden enor- 
me hoeveelheden heide gebruikt. De onafzien- 
bare heidevelden op de Veluwe werden gemaaid; 
de hei werd gedroogd en tot grote kuben samen- 
geperst. Op de startbanen rolde het personeel 
kippengaas uit, waar de hei doorgevlochten 
werd. Met groene verf bespoten, waren de aldus 
gecamoufleerde banen, moeilijk te herkennen. 
Ook de gebouwen op de vliegvelden maakten de 
Duitsers op deze wijze onzichtbaar. 
Dobbe wilde aan dit werk paal en perk stellen 
en als gevolg daarvan waren in de nazomer van 
1942 op de Veluwe de heidebranden aan de orde 
van de dag. Qok de voor het vervoer gereedstaan- 
de heipakken gingen voortdurend in vlammen 
op. 
DE GOOCHELAAR DOBBE. 
C-i oochelen was een van Dobbe's hobby's. Het 

7 was wonderbaarlijk, welke fantastische toe- 
ren hij door ongelooflijke vingervlugheid wist uit 
te voeren. Zijn medewerkers hebben menigmaal 
ervan genoten, als op lange avonden de tijd ge- 
kort moest worden. Deze vingervlugheid heeft 
hij meermalen gebruikt bij het in brandsteken 
Van hoogopgeladen wagens hei. Toen hij op een 
keer met een paar van zijn vrienden op de fiets 
langs de Apeldoornse straatweg reed, passeer- 
den hen op de hoogte van de „Viersprong" bij 
Garderen, drie hoogopgeladen vrachtwagens. De 
heideblokken lagen drie dik op elkaar. Geen der 
vrienden merkte iets bijzonders, maar toen de 
wagens nog maar een veertig meter achter hen 
waren, zei Dobbe plotseling: „Kijk jullie eens 
om!" Toen ze achter zich keken, zagen ze tot 
hun niet geringe verbazing, dat de hei op alle 
drie wagens brandde. Het blussen van de droge 
hei was ten enen male onmogelijk; de wagens 
brandden als fakkels. 
In Garderen en omstreken waren de onderdui- 
kers betrekkelijk veilig: de bevolking was zeer 
anti-Duits. ■ Geen enkele N.S.B.-er was er in het 
dorp te vinden. Alleen gedurende de zomermaan- 
den vertoefde er een vertegenwoordiger van dat 
mensensoort in een zomerhuis in de onmiddellijke 
omgeving. Een paar maal hadden dorpelingen 
geprobeerd om het huis in brand te steken, maar 
ze hadden geen succes geboekt. Op zekere dag 
verspreidde zich in het plaatsje het gerucht, dat 
de Hagenaar voorgoed in Garderen zou komen 
wonen. De bewoners staken de hoofden bij elkaar 
en de onderwijzer, die van Dobbe's verblijf op de 
hoogte was, ging eens met hem overleggen, 
's Avonds begaf Theo zich met een bus petro- 
leum naar het bewuste perceel en stak er de 
rode haan in. Het huis brandde tot de grond 
toe af. Toen de eigenaar de volgende dag met 
zijn hele hebben en houden in Garderen ver- 
scheen, vond hij alleen nog maar de rokende 
puinhoop en kon hij met de kous op de kop naar 
het Haagje terugkeren. 
Van Garderen uit maakte Dobbe tochten naar 
verschillende delen van ons land. Elke week bijna 
reed hij met een veewagen, die naar de markt 
van Purmerend ging, mee naar Amsterdam; 
maar ook bezocht hij regelmatig Friesland, waar 
hij dan meestal in het reeds eerder genoemde 
woonschip te Ylst verbleef. Ook had hij de 
beschikking gekregen over een jachthuis in het 
Oranjewoud bij Heerenveen. Dat behoorde in 
eigendom aan een rijke Fries, die zonder enig 
uiterlijk vertoon er voor zorgde, dat het Dobbe 
als deze er vertoefde, aan niets ontbrak. Die 
tochten naar Friesland stonden veelal in verband 
met het onderdak brengen van onderduikers. Het 
aantal connecties, dat hg zo in het Noorden 
kreeg was legio. 

(Wordt vervolgd). 

WAAROM? & 

I-Jet komt mij voor er dienstig aan te doen, te 
Jl reageren op het artikel: JAMMER, DROE- 
VIG, BELACHELIJK, van Toon onder de rubriek 
'40-45 in „De Zwerver" No. 21. 
Wat Toon daar in schrijft zal wellicht wel juist 
zijn voor wat betreft een enkele Afdeling, maar de 
fout schuilt natuurlijk in 
nei zeer gevaarlijke ge- 
neraliseren. Hierdoor 
vorden goede Afdelin- 
gen onverdiend pijn- 
lijk getroffen. Hierover 
itraks nog iets. 
In de eerste plaats heb 
ik mij afgevraagd, welke 
conclusie uit dit zeer 
ernstig verwijt moet ge- 
trokken worden en wat 
de bedoeling ervan is. 
En dan kom ik tot twee 
mogelijkheden: 
1. Toon tracht een prikkel te scheppen opdat Af- 

delingsbesturen en medewerkers nóg beter hun 
best zullen doen. 

2. Toon tracht bij voorbaat de schuld van het 
min of meer mislukken van de contribuanten- 
actie af te wentelen op de Afdelingen, en daar- 
mede tevens het Hoofdbureau te sauveren. 

Andere reële mogelijkheden zie ik niet en ik kan 
.niet veronderstellen dat alleen de negatieve bedoe- 
ling heeft voorgezeten de Afdelingen nu eens 
fijn te kapittelen. Een dergelijke domme en onver- 
antwoordelijke afbraak mag ik vooralsnog niet 
aannemen. 
Wat punt 1 betreft, dit zou feitelijk een beetje 
mosterd na de maaltijd zijn omdat de actie bijna 
reeds tot het verleden behoort. Zou het bedoeld 
zijn voor een volgende actie dan geloof ik dat 
een interne maatregel van het Hoofdbureau ver- 
standiger zou zijn dan deze pijnlijke en onrecht- 
vaardige publicatie. 
Is de veronderstelling in punt 2 juist, dan is deze 
opzet inderdaad jammer, droevig en belachelijk. 
Natuurlijk werken de Afdelingen niet feilloos, maar 
rechtvaardigen de omstandigheden een dergelijke 
mateloze critiek als Toon levert? Anderzijds, werkt 
het Hoofdbureau zonder fouten? Daarbij komt dan 
nog dat de Afdelingen alles doen uit plichtsbesef 
en idealisme zonder enige vergoeding. Het Hoofd- 
bureau werkt met gesalarieerde krachten, en mo- 
gen wij dan ook met recht eisen dat dit prima 
krachten zijn. Het bestek van dit artikel leent er 
zich niet voor om dit alles verder uit te spinnen, 
maar ik nodig Toon uit om eens te komen praten 
en te zien. 
Nu nog even iets over het onverdiend pijnlijk tref- 
fen van goed werkende Afdelingen Ik weet dat in 
veel Afdelingen door medewerkers en bestuurs- 
leden geiverkt wordt met een groot idealisme en 
met een frisse voortvarendheid, welke feiten door 
het Hoofdbureau heel vaak niet worden onderkend, 
gewaardeerd en begrepen. Er zijn vooral veel be- 
stuursleden die grote offers brengen voor het werk 
van de Stichting. Zij offeren gezin, culturele ont- 
wikkeling, politieke belangstelling, tijd, die zij aan 
hun zaken ontnemen, ja zelfs brengen zij somtijds 
hun gezondheid in gevaar. Alles belangeloos en 
uit liefde voor hef schone doel. 
Nee Toon, dat artikel is een misslag, jammer, droe- 
vig en belachelijk. 
Als ik hieraan dan nog een conclusie mag Vast- 
knopen dan geloof ik te mogen beweren dat veel 
misverstand en verkeerde critiek zou voorkomen 
hunnen worden als er beter contact bestond tus- 
sen Hoofdbestuur en Hoofdbureau enerzijds en de 
Afdelingen anderzijds. Hierover hoop ik iets te 
schrijven in het Maandblad van de Stichting 1940- 
1945 District Gelderland. 

v. S. 

COMMENTAAR. 
Ik word niet dikwijls verwend met reacties 

op in de '40-'45 rubriek geschreven artikelen. 
Dat kan zo zijn oorzaken hebben, waarop ik 
nu niet wil ingaan. Groot is daarom immer 
de voldoening als uit ontvangen brieven van 
lezers blijkt, dat door gebrek aan belangstelling 
voor het werk van de Stichting niet altijd de 
oorzaak voor de slaperige stilte rondom deze 
kolom behoeft te liggen. Zelfs de met zware 
penneklappen geladen brief van de heer Van 
S. deed aan die voldoening niets af. Ja, ik vond 
het zelfs ongemeen prettig de beschuldigingen, 
die ik indertijd de wereld instuurde, als niet 
bestelbaar van zo'n grote afdeling als Nij- 
megen retour te hebben gekregen. Dat eert 
Nijmegen, terwijl de heer Van S. uit mijn niet- 
temin geprolongeerde genoegen wel zal wil- 
len aannemen, dat „domme en onverantwoor- 
delijke afbraak" niet in mijn bedoeling heeft 
gelegen. 

Gelukkig liet de geachte briefschrijver mij nog 
twee andere mogelijkheden. Laat ik t.a.v. de 
tweede al direct mogen opmerken, dat er van 
geen enkele „verwantschap" tussen het H.B. 
en mij sprake is, zodat sauvering (nog daar- 

gelaten of zulks nut- 
tig en nodig zou zijn, 
want van een misluk- 
ken der contribuan- 
ten-actie is mij niets 
bekend) voor mij geen 
enkele aantrekkelijk- 
heid bezit. Als ik over 

Stichtingszaken 
schrijf dan pleeg ik 
dat volkomen onbe- 
vooroordeeld te doen, 
als een leek, die zo 
van op een afstand 

de zaak maar wat staat te bekijken. Het is 
zelfs helemaal niet onmogelijk, dat het H.B. 
mijn beschuldigingen even jammer, droevig en 
belachelijk heeft gevonden als de heer Van S., 
waarmee ik maar wil zeggen, dat wat in deze 
kolom regelmatig wordt geschreven hoogstens 
kan worden beschouwd als afkomstig van 
„doorgaans welingelichte kringen" doch dat 
men er persé geen spreekbuis van het H.B. 
der Stichting in moet zien. 
Ik geloof, dat deze distanciëring al veel zal 
hebben opgehelderd. Blijft nog over de eerst- 
bedoelde mogelijkheid, n.1., dat mijn artikel als 
een prikkel voor toekomstige acties moet wor- 
den beschouwd. Als men het zo belieft te zien, 
dan vind ik dat uitstekend. Inderdaad blijft 
het een nabetrachting, waarin echter sug- 
gesties werden geopperd, die bij de voorbe- 
reidingen voor een nieuwe actie en tevens 
met het oog op de Stichtingsbelangen in het 
algemeen m.i. de overweging waard zijn. Ik 
weet, dat er door vele afdelingen een groot 
idealisme en een frisse voortvarendheid aan 
de dag worden gelegd en natuurlijk heb ik 
voor die afdelingen niets dan lof. Het waren 
niet die afdelingen, die ik op het oog had. 
Mijn beschuldigingen waren dan ook beslist 
niet generaliserend, want ik beperkte mij uit- 
drukkelijk tot „die plaatselijke besturen, die 
door onvoldoende voorbereiding (waarin goede 
voorlichting zeker niet de kleinste rol dient te 
spelen) de gelaakte gang van zaken in de 
hand werken" (sic). En ik blijf er bij, dat het 
jammer en droevig is en dat het belachelijk 
aandoet als er, ondanks het vele uitstekende 
voorlichtingsmateriaal, dat het H.B. in om- 
loop heeft gebracht, medewerkers zijn, die 
met de mond vol tanden staan als hun de eer- 
ste de beste aantijgingen jegens de Stichting 
voor de voeten worden gegooid. Of men is 
Stichtingsmedewerker, of men is het niet. Is 
men het, welnu, dan ook voor de 100%. Dat 
mag de Stichting van haar medewerkers ver- 
wachten, want deze medewerking vloeit voort 
uit een hoge morele plicht en zij mag niet 
bestaan bij de gratie van een soort welwil- 
lendheid, die bij het doen welslagen van een 
weldadigheidsactie pleegt te worden betracht. 
Daarom meende ik deze „mateloze" eritiek — 
die niet mateloos is, want zij werd beperkt tot 
hen, wie het aangaat — te mogen leveren. 
Na het bovenstaande vertrouw ik, dat de heer 
Van S. zal willen aannemen, dat niet alleen 
zijn brief, maar evengoed mijn eerste artikel 
werden geschreven met hetzelfde doel; het 
welzijn der Stichting. 

TOON. 

Geef een uur van uw werk. 
Onder de voorbeelden, die met betrekking tot 
de uurloon-actie in „De Zwerver" No. 20 van 
21 Mei j.1. staan vermeld, komt een „dure" 
zetfout voor. De alinea, die handelt over de 
wijze waarop de Amsterdamse ambtenaren van 
de diensten: Sociale Zaken en Publieke Wer- 
ken, deze actie hebben georganiseerd, besluit 
met de mededeling; Sociale Zaken brengt met 
600 leden van het personeel plm. ƒ 1000.— 
per jaar op. 
We worden er op attent gemaakt, dat dit 
laatste bedrag onjuist is en ƒ 1600.— moet 
zijn. 
Gaarne maken wij hier nog melding van. 
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DE LIJDENSWEG VAN HET 
JOODSE VOLK. 
EUGÈNE VAN HERPEN. 
VIA DOLOKOSA, een tniog^e, Zuic|. 
holl. U tg. Maatschappij, Den 
In de geschiedenis van een Joodse 
■'■man en een Joods meisje schildert 
Van Herpen de zware en smartelijke 
lijdensweg van het Joodse volk in de 
bezettingstijd. Hij brengt ons in 
Duitse en Nederlandse gevangenissen, 
in Westerbork en daarna in een 
menigte van woningen, waar de 
Joodse onderduikers schuilplaats 
vinden voor langere of kortere, maar 
meestal voor zeer korte tijd, omdat 
ze telkens worden opgejaagd. 

Het eerste deel ..Boek zonder titel" bevat de geschiedenis 
van de man en vooral het verhaal van het verblijf in Wester- 
bork en de moedige vlucht uit het kamp is zeer aangrijpend. 
Het tweede deel „Duisternis der naamlozen" vertelt van het 
meisje, dat haar ouders en zusje ziet wegvoeren en achter- 
blijft in bittere eenzaamheid, waarin ze goecfe vrienden alleen 
schijnt te ontmoeten om onmiddellijk weer wreed van hen 
gescheiden te worden. 
In het derde boek „Het licht der wederopstanding" ontmoe- 
ten ze elkaar en worden man en vrouw. Dan is het lijden 
nog wel bitter en vermenigvuldigen zich zelfs de gevaren, 
maar ze hebben steun en houvast aan elkander en na alle 
duisternis schijnt over hen het licht van de bevrijding. 
Ik ben niet geheel zonder critiek. De schrijver heeft zijn 
zucht om alles te vertellen over het illegale werk niet kun- 
nen onderdrukken en daardoor wijdt hij uit over dingen, die 
met de roman niet te maken hebben, hetgeen verwarrend 
werkt. Op spannende momenten breekt hij meer dan eens 
de vaart van het verhaal door lange gesprekken, die daar 
uit eeri oogpunt van roman-constructie misplaatst en psy- 
chologisch niet verantwoord zijn. 
De trilogie wordt gedrukt door de bezwaren, die" gelden 
tegen bijna elk oorlogsboek dat in de oorlog is geschreven: 
de auteur heeft de lange duur en het dramatisch slotstuk 
Van de oorlog niet verwacht, en daardoor wordt het slot 
geen climax maar een appendix. 
Eugène van Herpen is zeer kennelijk in tijd- en ruimtenood 
geweest. Zijn verhaal van Tiet 'laatste jaar heeft meer weg 
van een journalistieke reportage dan van een roman. 
Aanmerkingen mogen in een boekbespreking niet verzwegen 
worden. Maar mijn waardering voor het werk van Van 
Herpen wint het ver van mijn critiek. Deze boeken zijn 
uit het hart geschreven. De ellende van de Joden is door- 
leefd. De roman laat zien en voelen hoeveel langer en 
smartelijker de lijdensweg van de Joden ouder Hitler is ge- 
weest dan die van welke andere volksgroep ook. We leren 
er ook uit hoe het onderduiken voor hen riskanter, bezwaar- 
lijker. en zenuwslopender was dan voor de andere onder- 
duikers. 
Gejaagd door de Duitsers, verraden door de handlangers der 
Nazi's, uitgezogen en gekweld door zelfzuchtige Joden- 
,;helpers", het is niet vreemd, dat de eén de polsslagader opent 
en dat de ander in lethargie vervalt. Het is eer wonderlijk 
dat er mensen waren, die in de „duisternis der naamlozen" 
hun levensmoed behouden konden. Dit was vooral 'te danken 
aan de mannen en vrouwen van het verzet, die hielpen uit 
barmhartigheid en liefde zonder hun risico's te meten. Fijne 
figuren uit de Jodenhulp worden voor het voetlicht gebracht. 
Er zijn elementen in dit werk aan de H. Schrift ontleend: 
de titel van de trilogie, de titel van het derde deel, de om- 
slagtekeningen van deel I en III, die beide een Christuskop 
vertonen. 
En terwijl de eerste tekening een impressie geeft van het 
allersmartelijkste menselijke lijden, wekken titel en tekening 
Van het derde deel de suggestie dat het einde van de „via 
dolorosa" is bereikt niet slechts tot Goede Vrijdag maar tot 
Pasen. 
In elk geval is het boek volstrekt niet on- of anti-Christelijk. 
Het Jodinnetje draagt het bijbeltje, dat ze kreeg in het Chris- 
telijk gezin, waar. ze het eerst gedoken was, mee naar elk 
volgend adres en ze leest er graag in. Uit de Bijbel leert ze 
Christelijke berusting en vertrouwen op Gods leiding. Soms 
schijnen deze Joden zeer dicht bij het Koninkrijk Gods. Het 
slot bevestigt deze indruk niet. Dan wordt wel gesproken 
van de wederopstanding van „ons land, ons volk, ons zelf", 
maar meer dan vreugde om de bevrijding is dit niet. En ook 
de „wederopstanding" van twee nevenfiguren, Suze, het 
ontspoorde meisje, en Jan Derks, die door een ongelukkig 
huwelijk uit het lood geslagen is, reikt niet verder dan dat 
ze zichzelf teruggevonden hebben in het illegale werk. 
Doch ook hierin is deze roman immers levenswaar, niet enkel 
voor de Joden doch voor een groot deel van ons volk. Onder 
de bezetting grepen de mensen naar de bijbel en stroomden 
ze naar de kerk; na de bevrijding konden ze het wel weer 
redden zonder God. En dit is waarlijk niet een verschijnsel 
alleen in deze nood; het is zo oud als de wereld, dat men 
bi nood tot God roept en na de verlossing al te snel vergeet 
aan Wie men darik verschuldigd is. 

K. NOREL. 

11 April 
1944 Bombardement van Kleykamp 

Onder grote belangstelling van de nabestaanden der in en door de oorlog omgekomen 
ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, werd Donderdag j.l. een gedenk' 

teken onthuld in de hal van het Ministerie, Binnenhof 19. Op een forse zandstenen plaat leest 
men er en relief de namen van 73 gedurende de oorlog gevallen ambtenaren, voor het meren- 
deel slachtoffers van het bombardement van de Rijksinspectie der Bevolkingsregisters. 
Z. Exc. Min. Witteman riep in zijn bij deze onthulling gehouden rede de oorlog in de her- 
innering terug en sprak zijn grote waardering uit voor hen, die gedrev endoor liefde tof land 
en volk, hetzij in openlijke, hetzij in illegale strijd het offer van hun leven hebben gebracht. 
Hij sprak voorts de hoop uit, dat de herdenkingsplaat de heugenis aan dit offer levend zal 
helpen houden. 
De vlag, die het gedenkteken —■ omgeven door vele bloemstukken! ■— aan het oog onttrok, 
werd daarna weggenomen, zodat familieleden en andere genodigden het kónden bezichtigen. 

' ang voor de bonkaarten tot een machtig middel 
in het verzet werden, .waren reeds de persoonskaar- 
ten, de persoonsbewijzen en al wat daarmede sa- 
menhing, bij veel illegaal werk struikelblokken van 
de eerste orde. Dat is ook duidelijk te zien als men 
de datum van de eerste P.B.-„kraak" vergelijkt met 
die van de eerste officiële D.K.-overval. Het ge- 
meentehuis te Langweer werd op 4 Juni 1943 effec- 
tief leeggehaald. Maar reeds op 7 Augustus 1942 
nam een ambtenaar van Woudenberg de benen met 
250 P.B.'s annex toebehoren. 
En Renswoude, Kockengen, Assen en Zwartsluis e.a. 
volgden voor het einde van het zelfde jaar. 
Over de waarde, die een goed vals P,B. in de dagen 
der verdrukking had, behoeft in „De Zwerver" niet 
uitgewijd te worden. Doch een prima „rondgezet 
P.B." — om een vakterm, die we indertijd van stad- 
huis-collega's wel eens hoorden, te gebruiken — was 
een witte raaf. Allerlei technische bijzonderheden 
daargelaten: het centrale register van duplicaat-per- 
soonsbewijzen te 's-Gravenhage bezorgde ons voor 
alle vaderlandse strijd knap last en speelde daar- 
tegenover „de Duts" in de kaart. Vooral toen de 
nieuwe distributiestamkaart tot werkelijkheid zou 
worden en de behoefte aan goede P.B.'s met spron- 
gen steeg, werd de ondergrondse verwondering over 
't feit, dat ginder in Kleykamp die registers maar 
ongerept bleven, steeds groter en luider. 
Op medewerking om aan deze hoogst ongewenste 
situatie een einde te maken, viel van de zijde van het 
Hoofd van de Rijksinspectie der Bevolkingsregisters, 
J. L. Lentz, niet te rekenen. 
Zijn slappe houding is algemeen bekend. 
Vele ambtenaren van „Kleykamp" deden, wat ze 
konden, maar 't bleef pruts- en stukwerk. En zo 
vervoegde zich dan ook in de Kerstvacantie 1943 
één van hen bij Jacques van der Horst, één der 
leden van de Top-LKP., met de vraag of er niet 
wat aan te doen viél. In eerste instantie kwamen zij 
in overleg met enkele andere K.P.-ers, 
overeen, dat een overval van formaat binnen 't 
bereik der mogelijkheden lag. Men sprak af, dat ge- 
noemde ambtenaar de nodige tekeningen zo spoe- 
dig mogelijk zou vervaardigen en doorgeven. Maar 
toen deze papieren op de plaats van bestemming 
waren beland, bleken de moeilijkheden te groot om 
in ernst de uitvoering van 't plan in studie te nemen. 
Maar 't geroep om een daad was al weer luider ge- 
worden en daarom werd ten slotte de weg van een 
bombardement gekozen. Nieuwe tekeningen met zelfs 
de schoorstenen van de huizen in de omtrek er dui- 
delijk op aangegeven, kwamen ter beschikking, wer- 
den gefotografeerd en gingen langs illegale wegen 
naar de overkant. 

Daarna werd het wachten, maar de weken ver- 
streken en er gebeurde niets. Zodat men al 

concludeerde, dat het object de R.A.F. blijkbaar 
niet belangrijk genoeg was. 
Maar op de Dinsdag na Pasen, even voor drie uur 
's middags, lieten een drietal Mosquito's onder bevel 
van Wing-commander Robert Bateson „hun visite- 
kaartjes voor de deur van een Flaags huis vallen", 
zoals een bijschrift van een tekening van de aan- 
val in de „lllustrated Londen News" het zei. De 
bommen troffen merendeels doel: Kleykamp stortte 
in. Doordat het tijdstip van de actie in kantoortijd 
gekozen was, vielen er onder de ambtenaren 62 
doden, terwijl 23 personen zwaar werden gewond. 
De 5e Mei ontving Bateson uit de handen van Z.K.H. 
Prins Bernhard, het "Nederlandse vliegerkruis, als 
blijk van erkentelijkheid en dankbaarheid voor de 
grote dienst, welke hij door het goed ten einde bren- 

gen van zijn gevaarlijke missie, de Nederlandse 
nationale zaak had bewezen. 
Dat laatste was waar; na de vernietiging van Kley- 
kamp hebben we geen moeilijkheden met P.B.'s meer 
gekend. Doch vele vragen bleven onbeantwoord. 
Waarom werd de aanval niet buiten de kantooruren 
gedaan, zoals het voorstel uitdrukkelijk vroeg? 
Is de daarbij gegeven motivering niet in Engeland 
gekomen? Vond men haar niet sterk genoeg? 
Er moet in een uitzending uit Londen gezegd zijn, 
dat met opzet niet de middagpauze werd gekozen, 
vanwege het publiek dat dan op straat zou vertoe- 
ven. Wist men dan niet. dat de Oude Scheveningse 
Weg afgesloten was en dus 't verkeer op 't Plein 
vóór Kleykamp altijd zeer gering? 
Of is — belangrijkste vraag! — niet het hier be- 
sproken plan, doch een ander .gebruikt? 
We weten het niet en het heeft ook weinig zin meer 
het na te speuren. Gedane feiten nemen geen keer. 
Slechts zij opgemerkt, dat de betrokkenen, die elke 
dag hun strijd in Kleykamp streden, er geen vermoe- 
den van hebben gehad, dat t zo zou gaan. 

ADRIAAN VAN BOVEN. 

i 
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Waf er van Kleykamp overbleef. 
Een clandestien genomen foto. 

DE HALVE WAARHEID VAN 
„DE WAARHEID" 

De stemming in het gemuilkorfde Tsjecho- 
Slowakije heeft 89% van de opgekomen kie- 

zers opgeleverd voor het regeringsblok en 11% 
blanco steramen (er was geen andere lijst dan die 
van de regering). In verband met de 9% thuis- 
blijvers kan men rekenen, dat ongeveer 15-20% 
der kiezers tegen het communistisch bewind ge- 
stemd heeft. De laatste sporen van vrijheidszin. 
Overigens nog een bedenkelijk verschijnsel voor 
Gottwald. Men zal zich herinneren dat Hitier ge- 
middeld met 98% werkte en Stalin de laatste maal 
in Moskou zelfs met 100%. Nu schrijft „De 
Waarheid", dat er geen stemdwang was en dat 
de stemming geheim was. Zij neemt het volgende 
verhaaltje van haar Praagse correspondent over: 

De - buitenlanders toonden bijzondere belang- 
stelling voor de inrichting van de stemhokjes, 
die zich in niets van alle fatsoenlijke stem- 
hokjes in de rest van de wereld onderscheiden. 
De stemming was absoluut geheim. De kie- 
zers ontvingen na vertoon van hun legitima- 
tie (volgens dezelfde procedure als in Neder- 
land) een blauw couvert. Daarmede verdwe- 
nen zij in het stemhókje. staken hun biljet er- 
in, maakten de enveloppe dicht en stopten 
deze in de stembus. Wie tegen de lijst van 
het Nationale Pront was, deed een wit biljet 

in de enveloppe. Dat was de procedure en 
■ daaraan werd vastgehouden. 

Men zou zeggen, het is een echte geheime stem- 
ming. Toch veroorloven we ons twee opmerkingen. 
Het was in feite geen echte stemming en het was 
ook geen geheime stemming. 
Geen echte stemming, omdat stemmen inhoudt, 
stemmen op mensen en op een programma. "Welnu 
men kon alleen maar stemmen op het communis- 
tisch regeringsblok en wie daarop niet stemde, 
stemde in feite niet, of beter in de ruimte, of nog 
beter voor de chaos. Want indien de blanco stem- 
mers de meerderheid gekregen zouden hebben, zou 
er geen regering mogelijk geweest zijn. Immers, 
er bestond geen programma en er bestonden geen 
lijsten van personen, die dan het bewind over 
zouden nemen. Er was dus slechts één alternatief: 
de communistische dwangstaat, of de chaos. Het 
laatste zou ter inleiding van het herstel der demo- 
cratie natuurlijk te prefereren geweest zijn, doch 
er zijn in een land maar een paar procent mensen, 
die de verantwoordelijkheid van zo n weg dur- 
ven dragen. Hoeden af daarom vóór de bijna 20% 
Tsjechen en Slowaken, die die weg prefereerden. 
Maar hoe dan ook, echt was deze stemming niet: 
het was een communistisch grapje. 
Geheim was zij intussen evenmin. Het verhaaltje 
van „De Waarheid" schijnt dit te weerspreken, 
maar het behelst slechts de helft van de waarheid. 
.Men moest n.1. niet alleen in een gesloten stem- 
hokje één der biljetten in een enveloppe doen en 
de gesloten enveloppe in een stembus deponeren, 
maar men moest ook — en dat verzwijgt „De 
Waarheid" — het andere biljet voor de ogen van 
het publiek en de sterne om missie in een prullemand 
deponeren. En aan dat biljet was te zien, of men 
vóór of tegen gestemd had. 
Men .ziet, hoe uit een halve waarheid een leugen 
kan ontstaan. 
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]an Aart van leperen 
Geboren 14 Dec. 1914 te Benschop 
gefusilleerd 17 Febr. 1945 ie Benschop 

Theodorus Adrianus Klever 
Geboren 10 Maart 1920 te Benschop 
gesneuveld 13 Fehr. 1945 te Benschop 

Jasper van leperen 
Geboren 17 Aug. 1913 te Benschop 
gefusilleerd 17 Fehr. 1945 le Benschop 

Zwarte Dinsdag in Benschop 

Hendrik Sattler 
Geboren 19 Oei. 1924 te Zwolle 
gefusilleerd 17 Febr. 1945 te Benschop 

Zoals dat kleine plaatsje in de Zuid-Westhoek van Utrecht zijn er 
tientallen in Nederland. Vlak en groen is het land en de dorpen 
gaan er in verloren. De huizen zijn dicht bij elkaar gedoken als 

■willen zij zich zo beschutten tegen de winden, die altijd vrij spel hebben 
over de polders en sloten en weiden. Er omheen liggen de boerderijen, 
eenzame voorposten van het dorp, als zijn zij' schuchter uitgezwermd, zich 
wagend buiten de beschutting van 
de kom. Zo zijn er tientallen, hon- 
derden dorpen en gehuchten in Ne- 
derland: namen, die men zelden 
noemt, want wat is er te zeggen 
van het gras, dat elk voorjaar weer 
groen wordt en van het nieuwe leven, 
det elk jaar in de stallen en weiden 
weer uitbreekt? 
Het wordt er zomer en het gras is 
groen, de nenpels wijzen slank en 
lenig naar een blauwe hemel en 
's avonds zijn er de geluiden van 
een rammelende melkbus en het 
loeien van een koe. 
Het wordt er herfst en het vee gaat 
in de stallen. De luchten worden grijs en soms speelt de storm zijn uitge- 
laten spel met de willige peppels, die ruisen, zoals zij een hele zomer lang 
hebben gedaan  
Het wordt er winter en de landen, zijn nu leeg. Hard, staalhard blinkt 
het ijs in de sloten en soms, als alles wit wordt zijn. de boerderijen nog 
meer verloren en hokken de huizen van het dorp nóg dichter bij elkaar. 
Maar weer zal een nieuwe lente gaan trillen en weer wordt het gras groen. 
Zo liggen de kléine dorpen in Holland. Wie kent hun namen, wie weef 
wat daar gebeurt, wie weet, dat ook daar in de kleine arbeiderswoningen 
en op de grote .boerderijen vuisten zich hebben gebald en monden zich 
stom en verbeten hebben dichtgeknepen, toen de vrijheid, die eeuwenlang 
over de wijde landen had getrild, in een Meinacht van 1940 werd aange- 
rand? Wie weet het ? 

Wie weet wat er gebeurde in Benschop op- die Dinsdag in Februari van 
het jaar 1945, toen de wind in zijn eeuwigdurend spel een uitgelaten 
joelend hoogtepunt vond en de rauwe klanken van Duitse commando's 
en de schoten uit karabijn en stengun verwaaiden tot waar ergens ze 
wachtten op het salvo van een vuurpeloton dat nog komen zou  
Maar daarvan wist Jan van leperen in 1941, toen hij een vergadering van 
de A.R.-partij bijwoonde, nog niets. Hij wist nog niet, toen hij meer 
van die vergaderingen bezocht en „Trouw ging verspreiden, dat voor 
hem het licht der totale bevrijding zou opgaan, als zijn lichaam zou liggen 
op het erf van een' boerderij. Neen, Jan van leperen wist dat nog niet. 
Het ging hem als zovele anderen: bij elke maatregel van de vijand 
spande zijn wil stugger. De illegale pers had geld nodig: hij zamelde 
het in; de arbeidsinzet kwam: hij ging onderduikers plaatsen. Samen met 
zijn broer ging hij de boeren af en zij wezen hen op hun plicht. Katholiek 
en Protestant wekte hij op te strijden tegen de machten van het nationaal- 
socialisme, die de mannen vervolgend en de Joden uitroeiend, zich keer- 
den tegen Christus' gebod. Zo krachtig en levend was zijn getuigenis, dat 
er weinig plaatsen, gevonden zullen worden, waar zoveel onderduikers 
werden verzorgd als in Benschop. Tot ver in de omtrek had Jan van 
leperen zijn medewerkers en contacten. Maar het waren niet alleen onder- 
duikers, waarnaar zijn zorg uitging, ook het gewapend verzet vroeg zijn 
aandacht In de organisatie van de verzetsgroep in Benschop had hij een 
zeer werkzaam aandeel. Ten huize van de Van leperens waren er meer, 
die deelnamen aan de grote worsteling om het doen voortbestaan van onze 
vrijheid. Daar was eerst Jas, de broer van Jan. Toen hij nog iedere och- 
tend Vroeg op de fiets naar IJsselstein reed -— hij was daar bakker ■ 
wist hij ook nog niet dat eens, op een dag in Februari zijn lichaam zou 
liggen naast dat van zijn broer. Hoe kon hij het ook weten? Zijn werk 
nam hem geheet in beslag en als hij; ergens om denken moest, dan waren 
het de karweitjes, die hij voor Jan opknapte. En dan was daar Jan Zwol, 

zoals men hem noemde -— hij kwam uit Zwolle —; eigenlijk heette hij 
Hendrik Sattler. Toen hij in 1943 voor de arbeidsinzet moest onderduiken, 
werd hij voor Jan van leperen een van diens eerste onderduikers. En 
toen — wie kan stil blijven zitten in zo:n omgeving — ook van hem 
daden werden gevraagd, heeft hij gehandeld...... 
Jan's beste medewerker was Theo Klever en samen hebben zij het ver- 

zet in Benschop opgebouwd. Een van 
hun medewerkers schrijft: 
...Als men dit leest, dan is men licht 
geneigd om te zeggen: Dat plaatsen 
van onderduikers ging als vanzelf. 
Maar zo was het niet! In het begin 
kwam het wei voor, dat Jan en 
Theo twee weken achtereen iedere 
avond op pad waren met als resul- 
taat: één onderduiker geplaatst. Maar 
zij gaven het niet op, ondanks de 
vele moeilijkheden, die overwonnen 

moesten worden. Half 1944 wist groot 
en k'ein Benschop, wié de leiders 
van de illegaliteit waren, maar Jan en 
Theo hebben het gevaar voor ver- 

raad, dat hierdoor ontstond, niet geacht. Zij werkten door! Half 1944 
was Benschop propvol! met onderduikers. De meesten waren bij de boeren 
ondergebracht, maar de burgers bleven ook niet achter. Zo werd, niet 
vanzelf, maar door een onvermoeid doorzetten van twee mannen. Ben- 
schop een waar toevluchtsoord voor onderduikers. 

Op een Zondagmiddag, in September 1944 kwam het bericht van de 
luchtlandingen bij Arnhem en in deze tijd werd te Benschop een ge- 
vechtsgroep geformeerd. Natuurlijk waten ook hier Theo en Jan de leidende 
figuren. Jan, wiens vacantie ten einde was — hij was onderwijzer ■— 
vroeg voor onbepaalde tijd verlof, daar hij, zoals hij het zelf motiveerde, 
aanwezig moest zijn om in Benschop de vlag uit te steken. Toen de voor- 
uitzichten in September veranderden, was dat ook voor de mannen van 
Benschop een teleurstelling, maar de activiteit verminderde niet. Integen- 
deel, het werk breidde zich nog steeds uit. „Trouw" werd reeds lang 
in een grote hoeveelheid verspreid, maar toen men zich ter plaatse een 
stencilmachine had aangeschaft, werd onder leiding van Jan van leperen 
een eigen blaadje uitgegeven onder de naam „Nederland en Oranje", 
waarin naast het recente nieuws ook artikelen werden opgenomen, die 
wezen op de bij velen te vinden verkeerde levenshouding, op de Christe- 
lijke levensroeping en op de vaderlandse plicht. 
Maar dit blaadje vertegenwoordigde slechts een kleine sector van het 
brede verzetsfront. Daar was b.v. nog de zorg voor de voedselvoorziening, 
die heel wat uren opeiste. Jan van leperen ging persoonlijk „de boer op" 
om koeien op gewicht te schatten en te kopen. Daar waren de acties 
van de gevechtsgroep, die werden uitgevoerd. Persoonlijk gaven Jan en 
Jas van leperen wapeninstructie. Is het te verwonderen, dat bij al deze 
drukke werkzaamheden, een van de medewerkers eens schreef; Jan en 
Theo kregen een ondoenlijke taak; iedereen wilde onderduiken, het eind 
was zoek. Daar kwam nog bij, dat er iedere dag mensen kwamen, die in 
verband met het eten geen onderduikers meer konden houden  

En toen kwam de dertiende Februari. 
Nog ging het land gebukt onder de germaanse gesel. Nog trokken langs 
de wegen de lange rijen hongerenden, als een stomme aanklacht tegen het 
regime, dat in. honderden plaatsen als Benschop bestreden werd door een 
handvol mannen. Nog knalden de schoten van de executie-pelotons. Maar 
het was als de diepe duisternis vlak voor het aanbreken van dé morgen. 
Twee maanden zou het nog duren, twee lange maanden, waarin nog een 
wereld van ellende moest komen. Maar achter de winter wenkte reeds 
de lente, die zon en leven zou brengen, en de vrijheid  
Maar eerst kwam de dertiende Februari  

Op 13 Februari 1945 werden in Benschop twee illegale wer- 
kers in een vuurgevecht met de Duitsers gedood. SS en SD 
hielden die dag een grootscheepse razzia en stuitten daarbij op 
verzet. Op 17 Februari werden op de plaats van het gevecht 
— een boerderij — zeven mannen door de vijand neergeschoten. 
In dit en het volgende nummer zullen wij deze mannen herden- 
ken en een korte beschrijving geven van hetgeen zich in dat 
kleine dorp in de provincie Utrecht afspeelde. 



FAMILIEBERICHTEN 
Met grote yreugde en dank aan God 
gicven wij kennis van de geboorte van 
ons dochtertje 

ANNEGIENE SUSANNA 
D. Mulder 
H. S. Mulder—Brons. 

Amsterdam. 8 Juni 1948 
Pietcr de Hoochstraat 74 I. 

H. A. DAS („Ruurd") 
en 

TINEKE VERMEULEN 
geven kennis van hun voornemen in 
het huwelijk te treden op 17 Juni a.s. 
Kerkelijke inzegening om 3.15 uur in 
de Pieterskerk (Eglise Wallonc) door 
de Welecrw. Heer Ds. G. Duitcmcycr, 
Ncd. Herv. Predikant te Hoogvliet. 
Receptie: van 5—6 uur in gebouw 
Trianon, Oudegracht 252, Utrecht. 
Toek. adres: Dricbergsewcg 3 d, Zeist. 
Ondertrouwd: 

H. SCHOUTEN (Jan Laars) 
en 

G. C. HELDER (Gé) 
De Huwelijksvoltrekking zal plaats vin- 
den te Utrecht op Donderdagmiddag 
24 Juni a.s. om 1 uur. 
Utrecht. Mulderstraat 1. 
Alkmaar, Nieuwpoortslaan 89. 

Wie weet iets van een bo- 
ven Venlo op 1—2 Juni 1942 
neergeschoten Bleuheim van 
ie R.A.F.? Inzittenden waren: 

F/O. Redman 
Sgt. Ennd 
Sgt. F. Trimmer 

De nabestaanden verkeren nog 
steeds m onzekerheid. Gaarne 
inlichtingen aan G. M. Folmer, 
Homeruslaan 57, Zeist. 

In doktersgezin, 
geen praktijk aan huis, 

per 1 Juli 
MEISJE 

gevraagd. 
Voor dag en nacht. 

Aanmelden: Mevrouw A. G. Bokelman- 
Geesink, Sophiastraat 32, ZWOLLE. 

Gedemobiliseerd Officier (Oud LO.-er), 
28 jaar b z.a. als 

VERTEGENWOORDIGER, 
liefst in schoenenbranche, doch geen ver- 
eiste. Was als zodanig werkzaam, heeft 
echter wegens lange diensttijd betrekking 
verloren. Wie geeft hem weer een kans. 
in het normale leven terug te keren ? 
Brieven onder nr, 886 aan het bureau 
van dit blad. 

Wie tijd of geld aan de 
Stichting besteedt, 
Voorkomt veel zorg en 
heelt veel leed. 

STICHTING 1940-19411 

★ 
Giro 194045 

Bankiers: HOPE & Co., A dam 

Hoofdpiin, Kiespijn, Zenuwpijn 

SAMAPIRIN 
> helpt altijd 

Ingevolge papiertoe wijzing B.P.P. 
no. 6398 verschijnt deze uitgave 
wekelijks en is de omvang van dit 
nummer 8 pagina's, pagina formaat 
29 x 40. 

Voor de LO. LKP.-film hebben wij nodig: 

Uniformen en Uniformonderdelen van de 
voorm. Duitse Weermacht, Grüne Pol., 
Feldgendarmerie, S.D. enz ; tevens een 
veldzendertje of veldtelefoonapparaat 

Wie kan ons heipen ? S v.p. opsturen aan: 
V S1EFILM, Weteringschans 121, afd. Prod , A dam. 

De Nederl. Bank voor Zuid-Afrika N.V. 

zoekt voor haar Zuid-Afrikaanse bedrijf 

jonge bank-empioyé's, 

leeftijd bij voorkeur 24—28 jaar. 

Uitvoerige sollicitatie-brieven te richten aan 

het Secretariaat der Nederlandsche Bank 

voor Zuid-Afrika N.V., Heerengracht 546, 

Amsterdam-C. 

Gevraagd: 

IPERSONEELCHEF 

TI JDW AARNEMERS 

Bredanaars! 
Komt, alvorens gij een nieuwe functie in de maat- 
schappij aanvaardt, eens praten op onze Personeels- 
afdeling. Alle vakken uit de metaalbranche zijn in 
ons bedrijf vertegenwoordigd. 

DUS VOOR VELEN EEN KANS 

N.V. Dzergieterp en Emailleerlabrieken JE ET NA" 
BREDA 

imimiiiiiiimiiimiiinniiiuiiiiiHiiiiiiniimiimiiiiiMiiHiimiinmiimiiiiiiiMiiiniinmiiiiiiiiitMim 

Metaalwarenfabriek „STAMPWERK" vraagt voor 
haar Stempehnakerij : 

# STEMPELMAKERS 
% GERBEDSCHAFMAKERS en 
# DRAAIERS 

Prettige werkkring, goed loon en goede 
sociale verzorging. 

Aanbiedingen dagelijks van 8-5 uur, Zaterdags van 8-1 uur: 
Bellamystraat 91-93, Amsterdam-W. 

iimiMiMmiiiiimiiiiiiiiiiMimiimiiiniiimiiimimiiiiMiiiiMiiiiiiiiiMniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMniiiiiiiii 

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN 6(ZN. 

SINGEL 281 
AMSTERDAM C 
TELEFOON 32239. 

PERIODIEKEN EN 

HANDELSDRUKWERK 

DE GROOTSE ROMANCYCLUS 

VIA DOLOROSA 

2K 

«je* vi4 

De delen zijn; 
Deel 1. Boek zondei titel 
Deel 2. De duisternis der Naamlozen 
Deel 3. Het licht der Wederopstanding 

Totaal ruim 700 pag. 

door EUGENE VAN HERPEN 
In deze boeiende trilogie vinden wij de lijdensweg behandeld van het 
Joodse volk tijdens de bezetting, maar op een zo suggestieve wijze, dat 
deze boeken onder het vele, dat over de bezetting is geschreven, een hoog- 
tepunt vormen en ook na 10, 20 jaar nog onverminderd zullen boeien en 
ontroeren. De boeken bevatten de geschiedenis van een Joods meisje. 
Rijk gèillustreerd door Alfr. Mazure. In drie keurig verzorgde f 4 i T f| 
banden met fraai gekleurde omslagen, totaal t |« I || 
desgewenst betaalbaar met t 2. — ol meer per maand. Geen ' 
kosten voor verzending. Toezending volgt onmiddellijk na ontvangst, van 
f 14.70 of ie term. Remb. 15 ct. extra. Men veim. „Adv. 908". 
BOEKHANDEL H. MELISSEN, PRINSENGR. 627 U, A'DAH C, Postr. 60092 U, Tel. 31791 

OPROEP 

De Commissaris van Politie te 's-Hertogenbosch roept ten be- 
hoeve van zijn afdeling Pol, Recherche personen op, die in 
het tijdvak van omstreeks Mei 1942 t/m Januari 1943 als ge- 
vangenen in het kamp „Amersfoort" hebben verbleven en getui- 
gen zijn geweest van het mishandelen van joden door:; Theo- 
dorus Kuyten. (Dit is o.a. geconstateerd door personen, die 
in de smederij van het kamp werkzaam waren.) 

■fcpw*. 

THEODURUS KUYTEN, geb. 20-4-,18. 

De Commissaris van Politie te 's-Hertogenbosch, 
Nieuwstraat 29, 's-Hertogenbosch. 

/L s 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 

v^. J 

Geett „De Zwerver' aan één van Uw kennlssén ter in- 
zage en laat hem (haar) onderstaande bon incjevuld 
zenden aan de administratie van „De Zwerver' Prins 
Hendrikkade 152, Amsterdam. Degenen, die een proef- 
nummer ontvingen kunnen deze bon voor zichzelf be 

Naam 

Adres 

Plaats Provincie... 

ingang abonnement .. 

Abonnementsgeld wordt per giro , postwissel / of bij 
aanbieding van een postkwitantie betaald. 

Gironummer 109588 t.n.v. LO-LKP-Stichtlng 
*) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

Het kan op twee nianieren! 

DUUR EN OMSLACHTIG 
als U wacht tot de kwitantie 
wordt aangeboden (natuurlijk 
juist op het moment, dat U 
niet thuis bent) verhoogd met 
incassokosten. 

VLOT EN VOORDELIG 
als U het abonnementsgeld over 
het 3de kwartaal .1948 (f 1.50) 
overmaakt per postwissel of op 
postrekening 109588 ten name 
van LO.-LKP. Stichting, A'dam. 
Wij sleUen O niet voor een moeilijke keus! 
Zij, die de vlotte en voordelige wijse kiezen, 
moeten twee zaken goed in gedachten honden: 
1. U moet vóór 1 Juli overmaken, om het aanbieden van een 

kwitantie te voorkomen: % 

2. U bespaart zich verdere moeite gedurende dit jaar,wanneer 
U het resterende abonnementsgeld voor 1948 (f 3.—) in één 
keer overboekt. Dank UI - De Administratie 

BON*[ De Zwerver in de Tropen 
Ik wil meehelpen om dit ideaal te ver- 
wezenlijken en verzoek U daarom' een: 

* ZeepOSt/LuchtpOSlabonnement voor 

(Zeepost f 1.50 - luchtpost f 4.50 per kwartaal.) 
' Abonnementsgeld wordt per glro/postwlsse' of bij aan- 

bieding van een postkwitantie betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan: 

) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 
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INTERNATIONAAL 
RECHT (II). 

. nze verzetsstrijd was 
)een strijd voor het 

recht. Ook volken- 
rechtelijk gezien, Neder- 
land was onverhoeds aan- 
gevallen en voerde een 
verdedigingsoorlog. Die oorlog werd van de zijde van 
de overweldiger van meet af als een totale oorlog ge- 
voerd. Wij ondervonden dagelijks aan den lijve, wat 
dat zeggen wilde. De verdediging moest dus ook totaal 
worden gevoerd. En dat deden wij. 
Een verdedigingsoorlog tegen een onrechtmatige agres- 
sie is van ouds her als een rechtvaardige oorlog be- 
schouwd. Het onderscheid tussen een rechtvaardige 
oorlog, waaraan een christen mag. Ja soms zelf moet 

deelnemen, en een onrecht- 
vaardige oorlog, waaraan 
deelname voor hem verbo- 
den is, dateert al van vóór 
Augustinus. Maar het is 

vooral deze geleerde patriarch geweest, die een 
scherpe onderscheiding heeft gemaakt tussen recht 
en onrecht in het ontketenen van een oorlog en in 
het voeren daarvan. 
Thomas van Aquino heeft hierop voortgebouwd. 
In de 16e eeuw heeft de Dominicaan Franciscus Vi- 
toria zich opnieuw ernstig met deze vraag bezig ge- 
houden. Later, toen in het begin der 17e eeuw „het 
moderne volkenrecht" ontstond, zijn het vooral de 
Protestantse rechtsgeleerden Albericus Gentilis en 
Hugo de Groot geweest, die aan het onderscheid tus- 
sen rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen een 
juridische basis hebben verleend. In diezelfde tijd 
trachtte de Jezuïet Franciscus Suarez het volkenrecht 
philosophisch te funderen. 
Sindsdien is het strenge onderscheid tussen een ge- 
oorloofde en een ongeoorloofde oorlog al meer op de 
achtergrond geraakt. 
In de practijk heeft men er zich nooit veel van aan- 
getrokken. Oorlogen werden en worden gevoerd op 
vaak lichtvaardige gronden. Nu eens uit machts- 
wellust van een bepaald vorst of staatsman, dan weer 
uit stateniraperialisme, zelden uit een zuiver, edel motief. 
De theorie heeft zich maar al te zeer bij de practijk 
aangepast. Machiavelli had reeds in 1532 openlijk 
geleerd, dat de vorst aan geen regels van recht en 
moraal gebonden was en dat hij er steeds op uit 
moest zijn met alle middelen zijn macht te vergroten. 
Daarmee was de kiem gelegd voor een theorie, die 
in allerlei vorm het vorstenabsolutisme en, na de 
Franse revolutie, het stateniraperialisme zou steu- 
nen. , 
Vooral in Duitsland, maar ook elders, vond deze leer 
gerede ingang. De Duitse philisoof Hegel gaf aan 
deze machtsleer een philosophisch-idealistische grond- 
slag. Macht en recht werden identiek. De staat is 
zichzelf tot norm. Er bestaat geen recht boven de 
staat. Het belang van de staat is de hoogste maat- 
staf voor zijn handelen. Hij, de staat, vertegenwoor- 
digt de hoogste, de absolute macht op aarde. 
Overeenkomsten tussen staten zijn slechts bindend, 
zolang het eigenbelang van de staat dit meebrengt. 
Ziet de staat in, dat de overeenkomst niet langer 
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VALSE LEER - SLECHTE PRACTIJK 

DOOR Dr. G. H. J. VAN DER MOLEN ;■) 

Van de hand van Dr. G. H. J. van der Mo- 
len („Tante Lien" van de illegale Trouw- 
organisatie), ontvingen wij een serie artikelen 
over; 

INTERNATIONAAL RECHT. 
waarvan het tweede deel thans volgt. Het eer- 
ste deel werd geplaatst in no. 22 van ons blad. 
De volgende artikelen hopen wij in de komen- 
de weken te plaatsen. 

REDACTIE. 

met zijn eigenbelang strookt — welnu, niets weer- 
houdt hem om het tractaat als een „vodje papier" 
naar de prullenmand te verwijzen! 
Volgens deze leer mag de staat kalm iets doen, dat 
voor een individu als laag en gemeen zou worden 
beschouwd, b.v. op roof uitgaan. Terecht heeft een 
bestrijder van deze leer opgemerkt; 
„Wat voor een persoon schandelijk is, wordt nog 
niet tot iets zedelijk-goeds verheven, omdat de staat 
het doet." 0 

Van een vreedzame samenleving der volken, van 
een op recht gebaseerd verkeer der staten, kan 

bij deze leer geen sprake zijn. Het ideaal is niet een 
ordelijke gemeenschap van vrije mensen en volken, 
maar een succesvolle oorlog. Dit werd ook openlijk 
toegegeven. 
Natuurlijk vond deze leer ook in Duitsand wel be- 
strijders. Friedrich Julius Stahl heeft zich scherp te- 
gen de Hegeliaanse opvattingen verzet, maar zijn 
stem bleef als die eens roepende in de woestijn. 
Het nationaal-socialisme trok de gevolgtrekking. 
Macht en nog eens macht — dat was de leus, dat 
was het hoogrte ideaal. Recht? Een verouderd begrip 
der verrotte democratieën, „Recht ist was dem Vol- 
ke froramt". Alleen dat wat het volk, de staat, ten 
goede komt. is recht. Een hogere maatstaf bestaat 
niet. 
Bij zulk een moraal is agressie, de aanval op anderen 
om eigen gebied, eigen macht te vergroten een van- 
zelfsprekende consequentie. 
Het imperialisme kent uit zichzelf geen grenzen. Het 
komt eerst tot staan, wanneer het in bloed en tranen 
wordt gesmoord. 
Wij, die op zo bittere wijze, deze consequentie heb- 
ben moeten ervaren, moeten ons er rekenschap van 
geven, uit welke geest zij is voortgekomen. 
Want ook nu nog is de geest van het brute geweld 
niet dood. Ook nu nog bedreigen ons de gevaren van 
een niets ontziend imperialisme, dat opdringt uit het 
Oosten. Ook nu nog worden de grondslagen van het 
recht miskend, worden slechts de belangen afgewo- 
gen en geeft het eigen staatsbelang de doorslag. 
De zucht naar macht en machtsvergroting is een diep- 
menselijke eigenschap, wanneer daarbij de teugels van 
de moraal worden gevierd, dreigt deze machtshonger 
altijd in wilde begeerte naar zich toe te halen, wat 
anderen toekomt. 
Na de eerste wereldoorlog stond de wereld op een 

keerpunt. De oude idealen der kerkvaders van 
Vitoria en Suarez, van de rechtsgeleerden Gentilis en 
De Groot, kwamen weer boven. Niet macht en ge- 
weld zouden het leven der staten beheersen, maar het 
recht. Het volkenrecht, dat zo lang was verguisd en 
misvormd, kwam weer in ere. De Volkenbond werd 
opgericht, waarbij de staten beloofden hun geschillen 
door arbitrage en rechtsspraak op te lossen of al- 
thans een of ander middel te zoeken, dat een Vreed- 
zame oplossing bood. 
Het scheen dat de leer van Machiavelli was overwon- 
nen door die van De Groot. Hoe bitter was de te'eur- 
stelling. Niet alleen in Duitsland, Italië en Japan, 
maar ook elders bleek nog macht boven recht te 
gaan. Er werd door de Volkenbond veel goed werk 
verricht, waarover boekdelen te vullen zouden zijn, 
maar als rechts- en vredesorganisatie heeft hij ten 
enenmale gefaald. 

Men kan daarvoor vele ooi- 
zaken aanwijzen, maar ia 
wezen ligt de schuld bij de 
volken. Zij hebben de 
staatslieden late. worstelen 
met de ontzaglijke pro- 

blemen, die de eerste wereldoorlog had opgeworpen of 
onopgelost had gelaten. Zij hebben onverschillig ter- 
zijde gestaan en slechts critiek geoefend als het scheef 
ging. 
De volken hebben geen besliste keus gedaan. Zij 
hebben zelfs niet begrepen wat er op het spel stond. 
Zij hebben de verderfelijke machtsleer doen voort- 
woekeren, zonder te beseffen, dat deze maar op één 
enkele wijze bestreden kon worden n.1. door de wel- 
bewuste en krachtige aaneensluiting van allen, die 
het recht als hoogste richtsnoer ook voor de verhou- 
dingen der volken wensen te handhaven. 
Deze keus zou echter consequenties meegebracht heb- 
ben, zij zou offers gekost hebben. Daartoe was men 
niet bereid. Welk land wilde Japan tot de orde roe- 
pen toen het een onrechtmatige aanval op Mandsjoe- 
rije (1931) deed, en wie besloot een troepenmacht 
naar Italië te zenden, dat Abessinië kalmpjesweg 
annexeerde (1936)? En toen Rusland Finland bin- 
nenviel ' (1939) stroomden we over van medelijden 
en stuurden boten vól warme kleren om de Finnen 
tegen de koude te beschermen! Och arme! Wat be- 
kommerden wij er ons om of het recht werd ge- 
schonden, als wij zelf maar rustig konden voortle- 
ven? 
Neen, niet alleen het Duitse, het Italiaanse en het 
Japanse volk staan schuldig. Eveneens staat schul- 
dig elk ander volk, dat weigerde de besliste keus 
voor het recht te doen en dat daardoor het onrecht 
liet voortwoekeren, tot het zelf erdoor werd over- 
weldigd. Toen eerst stelde het zich te weer, maar 
toen was het voor het behoud van de vrede te laat. 

Onze generatie staat opnieuw voor de beslissende 
keus. Recht of macht, orde of chaos? 

Zal de poging tot bet scheppen van een 'rechtsorga- 
nisatie tussen de staten ditmaal opnieuw op een jam- 
merlijk fiasco uitlopen? 
Of zal men terugkeren tot de leer van Augustinus, 
die een oorlog eerst dan gerechtvaardigd acht, wan- 
neer hij een rechtvaardige oorzaak heeft n.1. bestraf- 
fing van het onrecht? 
In moderne taal betekent dat: een gezamenlijke straf- 
actie tegen de staat, die het recht heeft geschonden. 
Men bedenke wel; een strijd met de wapenen is 
steeds een uitvloeisel van een strijd der geesten, zo- 
als een vechtpartij een gevolg is van meningsver- 
schil. In die geestelijke strijd hebben wij partij te 
kiezen voor het recht, ook al zijn er in ons gezel- 
schap anderen, die dit recht miskennen. Dat geeft 
ons geen vrijbrief om ter zijde te gaan staan en de 
zaak op zijn beloop te laten. 
Voor de christen, protestant of rooms-katholiek, vindt 
het recht zijn oorsprong in God. Voor beiden vloeit 
hieruit de dure plicht voort, dit recht te zoeken en 
voor de handhaving ervan pa! te staan. 
Van deze gedachte moet ons volk worden door- 
drongen. 
Dat is onze heilige taak voor vandaag. 
nmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiuiHUiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiii! 

| Een aardig rekensommetje. 
E 6 Sigaren kosten...... ^ 
E 3 ons Snoep kosten  E 
E 1 maal permanent zetten, kost  ^ 
— Hij is weggegaan, ver van huis en vrienden en dus ^ 
■E wieg uit de beschermende omgeving. 
E Vervult dag en nacht zijn plicht. 
S Denkt er niet over deze te verzaken. 
E Edoch  die eindeloos lange uren, met die geest- ^ 
Ei dodende warmte waar de avondkoelte geen verbetering ^ 
E in brengt. Al maanden lang zit hij op deze post en de E 
= inhoud van brieven uit huis is veelal hetzelfde. ..We = 
=- hopen je gezond terug te krijgen". Hij hoopt het ook, ^ 
E maar de verveling is ontzettend. 
E Vult U die ledige uren lezer. De uitkomst van boven- = 
= staand sommetje is dezelfde als het bedrag dat U de = 
= Zwerver kost  per kwartaall E 
= Maakt het mogelijk dat de beste zonen van ons volk. E 
E ook de beste lectuur krijgen die er voor hen te krijgen s 
E is. Geeft ze een Indië-abonnementl E 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiittuiiiiiiitiiiHiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiii 
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SCHREI EDE R 

Mr. Zaayer heeft het besluit genomen het 
S.D.-opperhoofd, Schreieder, vrij te laten. 
Deze procureur-fiscaal houdt van opwin- 

dende gebeurtenissen en dit is er dan weer zo een. En 
hi] weet ze tevens van opwindende illustratie te voor- 
zien. Als één der hoogste aanklagende autoriteiten 
van oorlogsmisdadigers wist hij niet beter te doen, 
dan een topman van het gecomprimeerde oorlogsmis- 
dadigersgilde, de geheime politieke politie, de S.D., 
een pluim op zijn vrijheidshoed mee te geven voor 
zijn werk en hem een knap en correct politie-ambte- 
naar te noemen. 
De heer Zaayer vindt geen gronden voor schuld in 
dezen S.D.-er om hem aan te klagen bij de recht- 
bank. Maar het Internationale Tribunaal in Neuren- 
berg heeft de S.D. tot een misdadige organisatie ver- 
klaard en Schreieder was tot het einde lid daarvan 
Natuurlijk zegt de generale uitspraak van het Tri- 
bunaal nog niet alles over individuele S.D.-ers, maar 
toch wel zoveel, dat op grond daarvan, n.l. van de 
misdadigheid der S.D.-activiteit, een aanklacht van 
het O.M. had kunnen ingediend worden. Dan had 
het bijzonder Gerechtshof nog altijd uit kunnen ma- 
ken of dit tot een schuldig of onschuldig moest be- 
sluiten. 
Onder de gegeven omstandigheden was de procu- 
reur-fiscaal voorbarig. En dit klemt temeer, omdat 
Schreieder blijkens de stukken niet zo'n Joris Goed- 
bloed was, als men wil doen geloven. De pers heeft 
daar één en ander over onthuld en wij repeteren 
slechts. 
Schreieder beeft de verzetter, die de N.S.B.-er Rey- 
don wilde doodschieten, éen revolver bezorgd. Dit 
staat ook volgens de minister vast. Men kan wel be- 
weren, dat de verzetsman ook zonder Schreieder zijn 
plannen zou hebben uitgevoerd, maar dit pleit de 
laatste niet vrij. Voor hem was het een geval van 
misdadige provocatie, teneinde de verzetsman tot 
het schieten te verleiden en hem dan -achteraf te vat- 
ten en te confronteren met de daad. 
Schreieder heeft andermaal het verzet geprovoceerd, 
door een dropping op touw te zetten en de jongens 
erheen te lokken om ze op de daad te vatten. Ook 
dit gaf de minister toe. 
Bekend is overigens, dat Schreieder de „Dauerver- 
nehmung" invoerde, waardoor dan het mishandelen 
bij het verhoor zou kunnen vervallen. Dit zou dan 
pleiten voor hem. Maar er bestaat ook zoiets als 
geestelijke mishandeling en wie iets meer gehoord 
heeft van de marteling van een onderzoek van on- 
telbare uren achtereen, vraagt zich af, wat nu 
eigenlijk de ergste vorm van verhoor is. 
Tenslotte heeft Schreieder een zeer belangrijke rol 
gespeeld bij het doodschieten ,,op de vlucht van 
twee gevangen agenten, der Nederlandse geheime 
Dienst: v. Rietschoten en v. d. Giessen. Men lokte 
hun vlucht uit en schoot ze toen neer. En omdat dit 
nogal enerverend was, stelde Schreieder een fles 
cognac voor zijn boeven ter beschikking. Dit geval 
is bekend geworden door een verklaring van een se- 
cretaresse van zijn bureau. 

Alles met elkaar, zou men zeggen, reden genoeg 
voor de procureur-fiscaal om een aanklacht in te 

dienen. Nu heeft de minister in de kamer opgemerkt, 
dat belanghebbenden alsnog een vervolging zouden 
kunnen doen instellen door een aanklacht in te die- 
nen bij de Bijzondere Raad van Cassatie. Natuurlijk 
kan dit, al is het voor private personen een moei- 
lijke zaak, maar daar gaat 't niet om. 't Gaat om de 
vraag, waarom de procureur-fiscaal met dergelijk ma- 
teriaal fjeen aanklacht indiende. 
Wie denkt aan het leed, dat de misdadige S.D. in de 
gezinnen van duizenden verzetters gebracht heeft op 
misdadige wijze — want de fout school niet bij de 
verzetter, zelfs als die een revolver droeg, maar bij 
de nazi's, die het landoorlogreglement vertrapten en 
zo het verzet tot plicht maakten en hun S.D. tot exe- 
cuteur der misdaad bombardeerden •—, wie aan dit 
leed denkt, zal het gebaar van Mr. Zaayer op z'n 
zachtst gesproken, tactloos en gevaarlijk vinden. 

H. v. R. 

De commandant was een vreselijk onaange- 
naam type, altijd even nors, 
Op zekere dag loopt hij een winkel binnen 
om bondencake voor z'n hond. 
„Hondencake!" is het enige, wat hij tegen de 
winkelier achter de toonbank zegt. 
„Alsjeblieft, mijnheer," antwoordt deze. „Wilt 
u het meenemen of eet u het hier op?" 

Uit: Open dat Luik, Uitg. 
J. N. Voorhoeve, Den Haag. 

ecamau 

De heer Scheps is lid der Tweede Kamer, waar- 
in hij zitting heeft voor de P.v.d.A. De heer 
Scheps is tevens hoofdredacteur van „Op Korte 

Golf" en medewerker aan „Ons Baken", oud ille- 
gale bladen, met twee namen en één inhoud. 
Deze functies kunnen samengaan, want men kan, 
schrijvend voor de oud-verzetters, het terrein der po- 
litiek mijden en zulks is voor beide bladen ook 
steeds het ideaal genoemd. 
Nu schrijft de heer Scheps over „Illegaliteit en ver- 
kiezingen" in deze bladen. Dat geeft op zichzelf 
geen moeilijkheden. Wij hebben dat een vorig maal 
ook gedaan en daarbij opgeroepen tot een waar- 
achtige en hoogstaande verkiezingsstrijd. 
Intussen, het aangehaalde artikel geeft ons aanlei- 
ding tot twee opmerkingen. De eerste betreft een 
verheugende onthulling voor ons en de tweede een 
kleine ontmaskering van ons en vóór de heer Scheps 
en zijn makkers, 

De Zwerver" heeft er altijd op gehamerd, dat 
niet in de eenheid der oud-illegalen het zwaar- 

tepunt moet liggen, maar dat het criterium ligt in 
de vraag, waarvoor men verzet pleegde. En echt 
verzet was, verzet als een vrijheidsstrijd, als een 
strijd voor herstel van de nationale zelfstandigheid 
onder Oranje en zodoende als een strijd voor de 
rechtsstaat. Uit dien hoofde hebben wij ons reeds 
in de bezettingstijd in een beginselverklaring vierkant 
tegenover de communisten geplaatst 
Velen hebben daartoe eerst een harde les moeten 
leren na de bevrijding en zo ook de besturen van 
de B.O.I.W. en van de groep Scheps. Door schade 
en schande wijs geworden, hebben ze Ieren inzien, 
dat ze de eenheid van het kerkhof zochten, indien 
ze eenheid boven principieel meningsverschil voor- 
stonden. 
Het verheugt ons zeer, dat de heer Scheps thans 
duidelijk verklaart, dat niet de eenheid in het ver- 
zet, maar dat ons aloud criterium ook zijn maatstaf 
is geworden. Hij zal ons de voldoening van de goe- 
de invloed onzer artikelen daarop wel niet willen 
ontzeggen. 

Tot zover accoord. Maar nu de tweede opmer- 
king. Het artikel dient, terzake van de vraag, hoe 

men stemmen moet, neutraal te zijn. 
Zo is het devies van de heer Scheps steeds geweest, 
en deze blanke lelie der neutraliteit prijkt ook in dat 
artikel. 
Nu is de heer Scheps een gewiekst schrijver. Hij 
weet, hoe hij een lelie moet kweken en hij weet, hoe 
hij zijn lezer moet noden haar te plukken. Hij doet 
dit zelfs zo, dat men de brandnetels niet merkt en 
zich prikt, voordat men er erg in heeft. 
Warm werd 't ons in het hart, toen de schrijver een 
pluim op de hoed stak van de Gereformeerde jonge- 
lingsverenigingen, die een zo krachtige stelling in het 
verzet waren. Dat is toch aardig. En omdat 't zo 
onredelijk is er maar één te noemen, deelt hij nog een 
onderscheiding uit aan de A.J.C. en dan nog één aan 
de heer Vorrink, zijn politieke leider, die ook zo 
kranig was. 
Na deze uitschieters komt het betoog dan weer in 
vlakke banen: er waren er meer zo, en de politiek 
geschoolden stonden pal in 't verzet enz. 
Nu willen we niet in de beoordeling treden van 
de vraag, of de onderscheidingen door de heer Scheps 
op de goede revers zijn geprikt. 
Maar we willen wel vaststellen dat deze illustraties 
niet voor het betoog, maar dat in zekere zin, het 
betoog ter ondersteuning yan de „illustraties" dien- 
de. En we willen verder opmerken, dat de Gerefor- 
meerden erbij gehaald zijn om de eer van de A.J.C. 
en van J. J. Vorrink een passende en overtuigende 
achtergrond te geven1. We willen opmerken, dat de 
heer Scheps het nodig oordeelde in zijn oud-illegale 
en neutrale bladen zijn rug te zetten onder het ver- 
kiezingspodium van de heer Vorrink en van de 
P.v.d.A. Heel even maar, een enkel zinnetje slechts, 

, maar we zeiden reeds, dat de heer Scheps ge- 
wiekst is. 
Neen wij voelen voor klare taal, B.v.; Vergist U 
niet. stemt Koos Vorrink", was getekend; J. H. 
Scheps. Is accoord bevonden: redactie „Ons Baken 
op korte Golf". v H. v. R. 

o neöeRlanö! let op u saeck, 
.6e ti]6 en stont is öaen 
opöat nu m 6en hoeck met naeck 
u vRi]heyt, öie vooRwaeR 
u ou6eRS heBBen öieR qecocht 
met qoet en Bloet en levens 
want srj went nu qantsch en 
't eenemael qesocht 
lot met te sijn venöReven. 

(Uit Valerius Gedenckilanck) 

VOOR DE 

BOVENSTE 

PLANK ? 

GEORGE, 9-4-3-3", 

door Curt Riess; 

uitg.: H. ten Brink's Uitg. Mij., 
Meppel. 

Dit is het verhaal van de Amerikaan- 
se oorlogscorrespondent Jrmmy Col- 
lins die met een geheime opdracht 
van de Intelligence Service Duitsland 
binnendringt en daar contact op- 
neemt met de illegale groeperingen. 
Hét is een merkwaardig boek, waar- 
van wij niet goed weten wat ervan 
te denken. 
Sommige passages in het boek doen 

ons veronderstellen, dat het geïnspireerd is op werkelijke 
voorvallen (De preek van Ds. Welgemuth in het kerkje 
te Dahlem en het gebeuren met Generaal von Hammer- 
bach), terwijl er andere zijn, die zo ongeloofwaardig 
klinken (de ontmoeting met de Gestapo-man Fritz in 
de kelder, waarin ze na een bombardement zijn opge- 
sloten), dat men wel met enig recht zou mogen vragen 
in hoeverre hier historische gegevens verwerkt zijn en 
waar de fantasie van de schrijver gewerkt heeft. En 
daarover laat de uitgever ons in het onzekere. Mogen 
wij het geheel als historisch juist aanvaarden, dan heeft 
dit boek zeker waarde, is het grotendeels fantasie en 
greep de schrijver alleen maar enkele historisch vast- 
staande feiten om het geloofwaardiger te maken, dan 
is het niet meer dan een spannend romannetje, waarin 
de liefdesgeschiedenis met het Hiderraeisje Ilse voor de 
sensatie moet zorgen. Mogelijk onthult dit boek de ware 
reden van het zware bombardement op Dresden, waar 
onder de „Grosse Garteri" de montage-werkplaats zou 
zijn geweest voor het nieuwe geheime wapen, de V 4. 
Merkwaardig is echter, dat in Dr. Rudolf Semmeler's ge- 
heime dagboek over Goebbeis wel gesproken wordt over 
de reactie van Goebbels over deze bombardementen, 
doch met geen woord gerept wordt over de vernieti- 
ging van een V 4-wapen. Als dit alles fantasie van de 
schrijver is heeft dit boek niet alleen geen waarde, dan 
is het; ook onverantwoord, dat bet uitgegeven werd. 
Het zou ' niet meer of minder dan geschiedvervalsing 
2i!n- 
Daarom achten wij het een. grove nalatigheid, dat niet 
uitdrukkelijk in dit boék werd aangegeven in hoeverre 
het historie is en in hoeverre fantasie. 

A 
M & 

Thuiskomst 

Zo kwam dan vorige week onze broer na jaren uit 
Indië weerom. Niet met vliegend vaandel en slaande trom, 
maar met ,de Waterman' en de autobus. Dat de hele 
familie en zij. die uit hoofde van een echtverbintenis het 
voorrecht genieten tot die familie gerekend te worden, 
aanwezig waren, spreekt wel van zelf. 
Broerlief stapte voor de ouderlijke deur uit. Werd met 
het gebruikelijke ceremonieel van mannenkreten, schouder- 
klappen en vrouwentranen ontvangen. Zoende dc hem 
voorgehouden baby-neefjes en dito-nichtjes. Kreeg Vaders 
gjotc zetel en een kopje warm water, vermits Moeder in 
haar vreugde vergeten had thee in de trekpot te doen. 
Broer ging zitten en poogde op omstreeks vier en twintig 
vragen tegelijk antwoord te geven. Slaagde daarin niet, doch 
wist tenslotte orde en rust te herstellen aan dc hand van 
een tinnetje Gold Flake. 
Toen rookte we en Broer vertelde. Waarbij hem af en toe 
woorden ontglipten, die Vader toen we nog kinderen waren 
beslist niet duldde, maar die thans vergoelijkende glim- 
lachjes oogstten. 
Broer tipte dc as van zijn sigaret al keuvelend naast z n 
stotel en Moeder zei niets. Broer kwam aan t einde van 
z'n Gold Flake midden in het tweede sterke verhaal. 
,.Nou de  dacht, dattict wel zo kon fixen en toen......" 
Met een voor zulk een stoer krijger sieriijk gebaar liet 
hier dc spreker z'n peuk op 't beate amyrna-klced van de 
mooie kamer vallen en plaatste er inet een van ervaring 
getuigde trefzekerheid z'n linker-schoenhak op en 
Het verhaal ging dóór. De kamer ontplofte niét. Moeder 
zwéég. Zag ^haar jongen nóg vriendelijk aan. 
Tot een andere broer, die er helemaal in was en kennelijk 
ergens op 't blocmetjcsbe&ang al een slmpschntter in een 
klapperboom zag zitten, óók z'n laatste drie millimeter 
Virginia-tabak zo maar wegwierp  zelfs de 'sergeant kwam 
toen dadelijk ziebtbaat weer onder dc indruk van Vaders 
gerenommeerde, de zijne ver te bovengaande, welsprekend- 
beid. 
We noemen dit meten met twee maten. En wc verstoutten 
ons dat ook te zeggen. Doch Vader gebood ons te zwijgen. 
Eu broer-soldaat zei „Kassian'. ADRIAAN. 



EJ* én van de merkwaardige dingen, die een ieder 
J—s opvalt, die zijn ogen hier in Indië goed de 
kost geeft, is dat het uiterlijk van onze Neder- 
landse soldaten in Indië zo verandert. En dat in 
betrekkelijk korte tijd — zeg maar in één jaar. Ik 
bedoel speciaal: de gelaatsuitdrukking. 
Wanneer een troepentransportschip zijn lading op 
de wal lost. dan glimlachen wij om de zwetende, 
blozende jongensgezichten, met het eerste bruin van 
de zee op voorhoofd en wangen, waarvan de eige- 
naars zich op de kade opstellen of met trucks ver- 
der worden vervoerd. Het tropenpakfe, in Holland 
of aan boord verschaft, zit meestal afschuwelijk 
slordig, wat ook al zijn oorzaak vindt in de broek- 
zakken als zwemvliezen en de onmogelijke baretten, 
die men ginds op de een of andere wijze kwijt wil 
én die zo onpractisch zijn dat men ze na enkele 
dagen ziet verdwijnen. Met zo'n baret op in truck 
of jeep, bestaat niet. 
Geef mij maar het pelopperpetje, in alle omstandig- 
heden bruikbaar. 
Maar bezie nu dezelfde jonge man eens een jaar 
later. Ik zal geen verhalen vertellen over het open 
staan van de poriën, zodat vooral de haarinplant 
en de baardgroei veel duidelijker zichtbaar zijn. 
Ook niet over de verkleuring van de huid, welke 
al naar, men in het lage land dan wel in het berg- 
land verblijft, een gele of bruine tint krijgt. Het 
gaat mij om de gelaatsuitdrukking. De soldaat in 
Indië verliest in korte tijd het jongensachtige. 
De trekken worden scherper, de lijnen sterker ge- 
markeerd. De ogen krijgen datgene wat men bij 
zeelieden en schippers opmerkt, die gewoon zijn 
in de verte te zien, over vlakten van licht of door 
gordijnen van schemer. De mond vertoont iets wat 
op verbetenheid lijkt. 

J—foe komt dat? Waarom voltrekt zich dit vrij 
■' algemene proces? Ik wil trachten enkele oor- 

zaken fe noemen. 
In de eerste maanden is het vrijwel altijd: wacht- 

HET STEMPEL 

Ds. J. C. KONINGSBERGER. 

kloppen, vier en twintig uur op ■— vier en twintig 
uur af, op bepaalde terreinen en voor bepaalde 
gebouwen. Eigenlijk heeft iedere soldaat hier een 
hekel aan. Het is vermoeiend in de hitte van 
de dag en alarmerend in het geheimzinnige van de 
tropennacht, waarin niets beweegt en alles gelui- 
den voortbrengt. Bovendien zijn de meeste kampe- 
menten primitief. Men mag blij zijn mei een 
stretcher en klamboe en een behoorlijke wasgele- 
genheid. Het eten; rijst met wat toespijs, of Euro- 
pees eten uit blik, smaakt niet. De kok is nog niet 
gewend aan het toebereiden van dit voedsel. Er 
wordt een begin gemaakt met patrouille-lopen om 
te wennen aan lichaamsbeweging in de warmte, 
er wordt enorm gezweet en er kan niet toegegeven 
worden aan de behoefte aan slaap. De gezichten 
versmallen, het lichaamsgewicht neemt af: het moei- 
lijke begin. Dan schuift meestal het bataljon op en 
gaat naar buiten. Met iets van welbehagen laat men 
de stad achter zich. Maar nu komt de grote sprei- 
ding, de zwaardere patrouille en tot voor kort hei 
onzichtbare gevaar. Physiek kost het verblijf bui- 
ten grotere inspanning,- al staat het voordeel hier 
tegenover dat het voedsel beter wordt, er zijn o.a. 
meer vruchten te koop en als men eens bij een Chi- 
nees eten wil zijn de prijzen niet zo belachelijk 
hoog. Maar die patrouillegang door het zware ter- 
rein! Het is niet overdreven, dat velen van zo'n 
tocht doodvermoeid in het kampement thuis komen. 
Hetgeen in den beginne gold als een sport wordt 
spoedig een moeizaam terugkerende plicht. Tot voor 
kort: met risico's gepaard. Die risico's! De steeds 

onzichtbare vijand eist een voortdurende waak- 
zaamheid, ook als men in de truck klimt om bij de 
Staf of elders waar een cantine is. een kerkdienst 
of een ontspanningsavond mee te maken. De eerste 
gewonden of doden vallen, wat nog een hevige in- 
druk maakt, evenals de eerste soldatenbegrafenis- 
sen. Bovendien: nu doet de afstand van huis zich 
gevoelen: uren van eenzaamheid worden doorge- 
worsteld. En; de verzoekingen gaan aanvechten; de 
eenzaamheid, de exuberantie van de natuur, het ko- 
mische rhythme van de tropen en de stem van het 
bloed na zenuwspanning of vermoeidheid doen zich 
gelden. 

"P r is veel innerlijke strijd, als men aan deze 
t—* dringende machten niet wil toegeven, noch de 
weg van de minste weerstand kiest. Geestelijke vra- 
gen rijzen bij hem, die thuis gemakkelijk langs de 
dingen heen leefde. Lang niet altijd is de mens 
daar, aan wie hij deze vragen in een rustig gesprek 
kan toevertrouwen. Met die vragen loopt hij rond, 
dagen, weken. 
Zoals laatst een jongen mij toevertrouwde: als je 
zo in eenzaamheid bent ■— dan gaai et zoveel door 
je heen. Ik versta dat — als je 21 of 22 jaar bent, 
en uit een beschermd ouderlijk huis in deze groene 
oneindigheid geworpen bent, waar de dood en het 
leven beide zó vlak bij zijn en de van huis uit 
overgebrachte maatstaven niet meer schijnen te 
passen. 
Een mens, die hier als een blozende, lachende jon- 
gen komt, is na een jaar tropendienst een man ge- 
worden. Het rijpingsproces wordt hier zeer ver- 
sneld. Men kan dit alles bijna niet uitzeggen, of 
aan anderen vertellen. De grapjas, de blijmoedige 
fantast, vertelt komische, sterk gekleurde verha- 
len. De pessimist, de kankeraar gromt wat, of heeft 
voor niemand en niets een goed woord over. Hier- 
tussen is een grote afstand, waar wij de doorsnee 
mens, de massa terugvinden. 
Zij allen hebben het goede recht op onze belang- 
stelling en zorg, geestelijk en lichamelijk. 
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Zo heeft dan Pulkiede, de boeman van Putten, twee-en-een- 
half jaar gekregen. Dat is schappelijk. Twee-en-een-half jaar 
maar, omdat hij het tegen zijn zin heeft gedaan. Tegen zijn 
zin  Maar om tot zijn meerderen te zeggen: U kunt ver- 
hippen .met uw beestachtig hri'cl...... dat durfde hij niet. 
Desalniettemin: hij heeft het tegen zijn zin gedaan. Vandaar 
die geringe straf. 
En nu is, naar ik in mijn bescheidenheid vrees, hef hek van 
de dam. 
Mijn burgemeester is burgemeester gebleven tot aan het bit- 
tere einde van 1945. En hij heeft naar de pijpen van Herr 
Mof gedanst. Maar hij heeft dit tegen zijn zin gedaan! Laat 
ons dus deze man thans huldigen met erepalmen! Want hij 
bleef wel en hij zei wel ja en amen tegen de heren van Ger- 
manje, — maar hij deed hef tegen zijn zin. 
De bunkerbouwer, die thans in een wijnrode auto rijdt en 
sigaren van acht-en-twintig cent het stuk rookt, heeft welis- 
waar bankers gebouwd, maar de stakker deed het tegen zijn 
zin. Laten wij hem dus thans voordragen voor een regerings- 
opdracht, waar geld geen rol in speelt. Want hij bouwde wel 
bunkers, maar hij deed het tegen zijn zin, eilieve. 
De hoge ambtenaar aan het departement boog wel als een 
knipmes voor de Duitse machthebbers en hij zorgde vzel. dat 
de bevelen van hef Anti-Semitisch Tuig prompt werden 
doorgegeven, maar hij deed het tegen zijn zin. Kunnen wij 
hem geen Minister maken? 
De dagblad-directeur liet zijn dagblad wel verschijnen en 
hij gaf het nazi-gif wel door, maar hij deed het tegen zijn 
zin. Wat is er tegen om hem drukker en uitgever van de 
Staatscourant te maken? 
Mijn buurman wai wel N.S B.-er, maar dat was op aandrin- 
gen van zijn vrouw. Goed beschouwd was hij tegen zijn zin 
een volgeling van wijlen Mussert. Tegen zijn zin behield hij 
deswege zgn radiotoestel ATegen zijn zin kreeg hij extra holen 
voor het barre winterseizoen. Het is hard, om iemand, die 
tegen zijn zin landverrader was, te straffen. Daarom zou het 
aanbeveling verdienen om mijn buurman door het beheers- 
instituut- een schadeloosstelling te laten uitkeren, zodat hij 
zijn verdere levensdagen rustig en onbezorgd kan doorbren- 
gen, zonder tegenzin. 
Tot er weer een oorlog komt. Dan zal hij opnieuw, zij het 
ook met tegenzin, zijn Vaderland verkopen. 
Zo ver komt het nog wel. Met die uitkering. En misschien 
ook met die oorlog. 
En dat is dan tegen m ij n zin. 

Die zich noemt. 

Een hoop hartelijkheid, een vracht meeleven. sjc 

Niet altijd is het genoegen om als verslaggever een 
dag met dertig vier- tot zesjarige kinderen op stap te 
gaan onverdeeld. Je kan hele boekdelen over de psy- 
chologie van het kind ( die altijd blijken te handelen 
over de psychologie van een kind) hebben verwerkt, je 
mag buurman zijn van een gezin met achttien spruiten, 
je zult een kennis hebben, 
die dagelijks je vertelt van 
haar bevindingen in de be- 
waarschool, toch blijf je je 
in gezelschap van dertig 
Amsterdamse „lieverdjes" 
altijd een beetje onzeker 
voelen, een beetje „wat-be- 
doe]en-ze-nou-weer"-achtig, 
soms zelfs als een kaatsbal 
die een hele dag door 
speelse kinderhandjes op en 
neer, heen en weer is ge- 
gooid om tenslotte bek endc 
bek af, verscholen achter 
een graspol, tot rust te 
komen. Je kan nog zo krampachtig je best doen om 
je voor enkele uren in kniekousjes, een kort broekje 
en schoentjes, maat 24, te wringen, altijd is het resul- 
taat dat of je gezicht voortdurend op „pijn" staat, of 
dat je op een gegeven moment, uit kousjes, broekje en 
schoentjes gebarsten, handen te kort komt om je zie- 
lige grote mensenfiguur te redden. 
Nee, niet altijd is het genoegen om met een dertigtal 
kinderen op stap te gaan onverdeeld, maar Zaterdag 
jj. was het dat beslist wel. Misschien kwam dat door 
de voortreffelijke leiding van de heer Gerbraat van het 
Districtsbureau Amsterdam en zijn vier helpsters, die 
Zich zonder zichtbare moeite wonderwel terug wisten 
te leven in de -— onteerd zij hij, die er kwaad van 
denkt — plas- en zuigperiode van hun vroegste be- 
staan, waardoor zij het volledige vertrouwen van ieder 
kind wisten te winnen; misschien lag het aan de heer- 
lijke vooruitzichten op koddige koeien en glanzende 
paarden, die zich breed uit hadden neergevleid in het 
gedachtenwereldje van de. dol-gelukkige kinderen, zo- 
dat het uitzicht op minder prettige objecten volkomen 
werd belemmerd; misschien was h^t wel dank zij de 
lekkere zuurtjes en de doos met knappende koekjes, 
die op gulle wijze werden rondgedeeld, wie zal 't zeg- 
gen, Een feit is, dat de tocht per autobus van Amster- 
dam naar Hardenberg in een juichende stemming is 
verlopen. 
Wat dan in Hardenberg wel te vinden was, dat daar- 
heen een dertigtal nog niet-schoolgaande Amsterdamse 
jongens en meisjes werden vertransporteerd? 
Een heleboel, ontzaglijk veel zelfs, maar 't laat zich 
zeggen in enkele woorden: een hoop hartelijkheid en 
een vracht meeleven. Wat een paar mensen, die har- 
telijkheid en meeleven in pacht schijnen te hebben, 
daarmee kunnen uitrichten heeft het plaatselijk be- 
stuur van H. royaal gedemonstreerd. 
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„Kunnen jullie daar met je ruime boerderijen en je 
wijde landerijen niet eens voor een maandje een stel- 
letje aan onze zorgen toevertrouwde kinderen overne- 
men?" vroeg Amsterdam enige tijd geleden aan de 
Hardenbergse Stichtingsmensen. 
„Wej sult wel es kiek'n," zeiden de voorzichtige Har- 

denbergenaren en uit het 
bovenstaande hebt U al 
begrepen wat het resul- 
taat was. 
„Dat zal wel heel wat voe- 
ten in de aarde hebben ge- 
had voor en aleer U voor 
alle kinderen pleegouders 
had gevonden", hengelde k 
bij de stoere, zelfbewuste 
voorzitter van het plaatse, 
lijk bestuur. Hij lachte wat 
en liet een lijst zien. „We 
hebben aanzienlijk meer 
plaatsen beschikbaar dan 
Amsterdam ons aan niet- 

schoolgaande kinderen kan leveren", antwoordde hij 
mer zonder trots. 
Terwijl ik hem mijn compliment maakte voor het be- 
haalde succes, dacht ik aan de stroeve wijze, waarop 
de Stichtings-kinder-vacantie-actie tot nu toe is ver- 
lopen. 
„Tweehonderd en vijftig kinderen tot zestien jaar moe- 
ten dit jaar nog een maandje met vacantie naar bui- 
ten," vertelde de heer Gerbraat, „en ik heb pas voor 
honderd onderdak " 
Het gaat hem aan het, hart, want stuk voor stuk is hij 
hen door voortdurend en zorgvuldig contact gaan be- 
schouwen als zijn eigen kinderen. 
„ t Zijn zulke pracht jongens en meisjes, gezond (ze 
worden tevoren medisch gekeurd) en levendig, maar 
ze moeten eens naar het platteland, niet alleen voor de 
melk en de eieren, maar om eens een poosje de ster- 
kende invloed van het buitenleven te ondergaan." 
Lezers, ik heb het al eens eerder gezegd. Ik heb U al 
eens gevraagd hart en huis open te stellen voor deze 
kinderen. Ongeveer twintig families gaven aan deze 
oproep gehoor. De Stichting is daarvoor zeer dank- 
baar, de moeders niet minder. Maar er staan nog 
honderdvijftig namen van hunkerende candidaten in 
het notitieboekje van „Pa" Gerbraat. Weet niemand 
daar nu een plaatsje voor? 
Komt, plattelandbesturen, op U vestigen wij onze hoop. 
Komt, lerers-stichtingsmedewerkers, stuurt deze kolom, 
roodomlijnd, naar de secretaris van het plaatselijk be- 
stuur op, brengt hem de wenselijkheid van deze actie 
onder het oog en zet hem maar onder druk door U zelf 
meteen aan hem op te geven als pleegouder. 
Opgaven aan: Stichting ! 940—1945 t.a.v. dhr. Ger- 
braat, Vondelstraat 11 E, Amsterdam. 

TOON. 



Gedt reven 

Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

..BOB VAM STEENWIJK". 

Op een gegeven moment liep het in Garderen 
mis. Door een toevallige omstandigheid ont- 

snapte Dobbe op het nippertje aan het gevaar 
voor de tweede maal te worden gearresteerd. In 
een klein huisje, ten zuiden van de verbindings- 
weg Garderen—Putten, in de nabijheid van de 
Bergsham, een grafheuvel uit de tijd van de 
Germanen, was een Joods echtpaar ondergedo- 
ken. De beide echtelieden, die daar een rustige 
wijkplaats hadden gevonden, waren nog altijd 
in het bezit van compromitterende persoonsbe- 
wijzen, want de beruchte J. stond er nog op. Een 
ander P.B. zou hun de gewenste gemoedsrust 
kunnen schenken. De man kwam op een keer 
toevallig in gesprek met de onderwijzer van het 
dorp, die beloofde er moeite voor te zullen doen, 
hun zulk een document te verschaffen. Zelf 
een illegaal werker was hij met Dobbe in ken- 
nis gekomen en nu wendde hij zich tot hem om 
hulp. Dobbe begaf zich persoonlijk naar de Pon- 
dok, zoals het genoemde huisje heette, nam daar 
de benodigde vingerafdrukken, maakte de P.B.'s 
verder in orde en overhandigde ze aan de heer 
des huizes. Deze was dolgelukkig en schonk 
Dobbe ƒ 500.— voor het illegale werk. Toen hij 
de volgende dag de nieuwe P.B.'s in gebruik 
wilde nemen, kon hij ze nergens meer vinden. 
Hij voelde zich bedrogen en holde regelrecht 
naar de gemeenteveldwachter, Van den Brink, 
om een klacht wegens oplichterij in te dienen. 
Deze veldwachter, die kortelings door zijn Duit- 
se chef bevorderd was tot wachtmeester en nu 
verblind was door de glans, die naar hij meende 
van zijn hoge rang afstraalde, was plotseling 
van vaderlander tot Duitse bewonderaar geme- 
tamorfoseerd. Hij belde onmiddellijk burgemees- 
ter Westrik op, die spoorslags van Barneveld 
naar Garderen vertrok, om met twee Duitse 
politiebeambten een onderzoek in te stellen. Een 
inval bij de familie van der Bijl volgde. Het ge- 
lukkige toeval wilde, dat Dobbe juist die morgen 
was vertrokken. Ook van der Bijl zelf was niet 
thuis, omdat hij in het dorp onraad had gero- 
ken en nu uit een verborgen hoekje toekeek, 
wat er gebeurde. De vrouw werd meegenomen 
om verhoord te worden. Toen de politie vertrok- 
ken was, verborg de zoon de compromitterende 
zaken in de hei, achter het huis. 
Terwijl het verhoor van mevrouw van der Bijl 
gaande was, vond het joodse echtpaar de P.B.'s 
terug in een boek, waarin de man ze de vorige 
avond zelf had verstopt, hetgeen hem glad door 
het hoofd was gegaan. Hevig ontsteld, om het 
onheil, dat hij had aangericht, zond hfl zijn vrouw 
naar de politie om mee te delen, dat alles op een 
vergissing berustte. De burgemeester en zijn sa- 
tellieten trokken af, maar het schuiladres voor 
Dobbe was verloren. Toen hij terugkeerde en 
vernam, wat er gebeurd was en dat hij in het 
vervolg in Garderen niet meer veilig was, trok 
hij verbolgen, vergezeld door Kleinveld naar 
Nieuw-Milligen en stak daar de heide, ten 
Noordoosten van het kamp in brand, met de 
bedoeling een aanslag te doen op het kamp van 
Milligen, dat door de Duitsers was bezet. De 
sterke Noordooster veranderde in weinige ogen- 
blikken de uitgestrekte heidevelden in een 
laaiende vuurzee en in snelle vaart naderden de 
vlammen het kamp. Maar ineens veranderde de 
wind iets van richting en werd N.N.O. Daardoor 
kregen de honderden toegesnelde Duitse soldaten 
de gelegenheid een brandgeul te maken, waar- 
door het kamp voor het grootste deel werd ge- 
red. Voordat de vlammenzee in de zuidelijke 
richting door toegesnelde boeren kon worden ge- 
stuit, waren twee villa's met bijbehorend bos 
aan de vlammenzee ten offer gevallen. 
Dobbe vertrok weer naar Scherpenzeel en zag 
Garderen niet meer terug. 

Een tekenend staaltje van Dobbe's soms roeke- 
loze durf mag hier niet onvermeld blijven. 

Een week voor dat het hier boven beschrevene 
plaats greep, reed hij met de zoon van Van der 
Bijl op de fiets door Apeldoorn. In de hoofd- 
straat werd het tweetal door een agent aange- 
houden, omdat de jonge Van der Bijl geen bel op 
zijn fiets had. Hij kwam er nog zonder bekeuring 
af, maar werd aangemaand onmiddellijk te zor- 
gen het verzuim te herstellen. Een paar honderd 
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meter verder was het kringhuis van de N.S.B. 
Voor het gebouw stond een groot aantal fietsen 
in de rekken. Dobbe stapte af, gaf zijn rijwiel 
aan de jonge Van der Bijl, en wandelde naar 
de fietsen toe. Hij diepte een schroevendraaier 
uit zijn zak en schroefde een bel los. Rustig be- 
vestigde hij die vervolgens op het rijwiel van 
zijn metgezel en zei: „Ziezo, jou kunnen ze niet 
weer bekeuren. Het is een schandaal, dat goede 
Nederlanders geen fietsbel kunnen krijgen, ter- 
wijl dat tuig met welvoorziene fietsen rijdt." 

IN FRIESLAND. 
LJ ét aantal onderduikers groeide jnet de dag 
* en de behoefte aan distributiekaarten en 
persoonsbewijzen werd hoe langer hoe nijpen- 
der. De illegaliteit was in die dagen nog on- 
voldoende georganiseerd en geconsolideerd, zo- 
dat voor de verkrijging van deze bescheiden 
nog maar weinig medewerking werd verleend 
door de z.g. legale wereld. 
Daarom werd in overleg met de V.N.-leiding 
besloten over te gaan tot overvallen op ge- 
meentehuizen en distributiekantoren. In de 
Gelderse Vallei was deze nieuwe tactiek reeds 
toegepast; het werd nu tijd het eens in andere 
oorden te proberen. Dobbe besloot naar het 
noorden te trekken om de kwestie met Berg- 
stein te bespreken. Deze had uit hoofde van 
zijn vroegere baan verstand van gemeente-ad- 
ministratie. Op een vraag van Theo, door wie 
de gemeente-administratie werd gecontroleerd, 
antwoordde Bergstein, dat dit geschiedde van 
Den Haag uit, want daar zetelde de hoofd- 
inspectie. Op gezette tijden trokken de hoofd- 
inspecteurs er op uit om de controle te ver- 
richten. Bergstein was nog in het bezit van een 
brief van die hoofdinspectie. Dobbe liet toen 
briefpapier drukken met het originele hoofd en 
tikte een opdracht aan zichzelf. Hij noemde 
zich Mr. van Hoogstraten en zorgde voor een 
P.B. op dezelfde naam. Bergstein werd omge- 
doopt in Mr. Jhr. Denijs Bik. 
Zo „controleerden" ze samen het gemeentehuis 
van Leeuwarderadeel. Met een taxi reden zij 
tot voor de secretatie. Ze gaven hun kaartjes 
af en vroegen de burgemeester te spreken. „We 

Al duurd' de strijd nóg maanden lang. 
Al werd het rondom nóg zo bang. 
Al zagen zij geen uitkomst meer. 
Toch waagden zij hun leven weer. 
Zo trokken z' op en vochten. 
Het Leger der Gezochten. 

moeilijkheid helpen. Wij hebben u t Den Haag 
richtlijnen gekregen, maar we ki men er niet 
uit!" 
Daar stond Dobbe; hij wist van de gehele ge- 
meente-administratie geen fluit. Maar hij red- 
de zich prachtig uit dit moeilijke parket, door 
Mr. Denijs toe te voegen; „Dit is een schitte- 
rende puzzle, die u straks op te lossen krijgt 
bij uw examen voor hoofdinspecteur." En ge- 
lukkig, Denijs wist tot bevrediging van de bur- 
gemeester en tot geruststelling van Dobbe de 
kwestie op te lossen. 
Het laatste kwam de controle van de persoons- 
bewijzen en de zegels aan de beurt. Terwijl de 
jonkheer de beide heren bezighield, gelukte 
het Dobbe enige pakjes in zijn tas te laten ver- 
dwijnen, 
In Iwaarderadeel mislukte het spelletje. Da- 
delijk na het bezoek werd de vermissing ge- 
constateerd. De politie werd hun nagezonden, 
om de heren „inspecteurs" terug te halen. 
Fouillering volgde, maar met onnavolgbare 
flux de bouche wist Dobbe zich en zijn metge- 
zel eruit te kletsen. Door psychologisch over- 
wicht beheerste hij de situatie dermate, dat de 
burgemeester begrip toonde en er verder geen 
werk van maakte. 

DE JACHT OP JOHNNY DE 
DROOG WORDT GEOPEND. 

Een paar dagen later kwam Theo ten huize 
van Willem Santema in Sneek, in kennis 

met Ome Gijs, de alias van Hendrik Rotte, een 
leraar bij het Middelbaar Onderwijs te Gronin- 
gen. Ome Gijs was o.a. gesignaleerd, omdat hij 
op Kerstmis 1941, een arrestant, die ter dood 
veroordeeld was, uit de Groningse gevangenis, 
bet Scholtenhuis, had bevrijd. Rotte moest on- 
derduiken en nu hij met Dobbe had kennisge- 
maakt, ging hij mede naar het jachthuis, waar 
ook Dick aanwezig was. Een paar dagen later 
ging Dobbe door oom Gijs vergezeld, naar Arn- 
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Wij hebben van het parket Leeuwarden opdracht gekregen 
de boel in beslag te nemen. 

zijn uitgezonden om de gemeente-administratie 
te controleren. Ik vind het niet leuk ook bur- 
gemeesters te moeten controleren, maar dat 
is nu eenmaal mijn baan. Is alles in orde?" Ze 
toonden hun papieren, kregen sigaren van de 
burgemeester en deze zeide: „Ik zal de ge- 
meente-secretaris laten halen." 
Toen Mr. Denijs enige kleine fouten consta- 
teerde, vroeg de secretaris timide: „Wees zo 
vriendelijk die niet aan Den Haag te melden; 
Ik sta op de nominatie burgemeester te wor- 
den." Bereidwillig werd door Dobbe de belofte 
gedaan. Op een gegeven moment zei de bur- 
gervader: „U kunt ons misschien uit een grote 

hem, om Johnny de Droog, een uiterst gevaar- 
lijk S.D.-spion op te sporen. Deze duisterling 
was in de lente van 1942 zijn sinister werk als 
V-man begonnen. 
In vroeger dagen had hij zijn land gediend als 
Indisch militair en nadat hij als onder-officier 
was afgezwaaid, had hij zich uiteindelijk in 
Arnhem gevestigd als rijwielhersteller. Als oud- 
onderofficier was deze man oorspronkelijk een 
hater van alles wat Nationaal-Socialist was, 
maar op een kwade dag viel hij in handen van 
de S.D. te Arnhem. De leiding van deze Dienst- 
stelle zag de waarde in van Johnny als V-man. 



Johnny bezweek voor de verlokkelijke aanbie- 
dingen en op 9 April 1942 werd hij losgelaten op 
het verzet. Om de illegaliteit te misleiden, werd 
op dezelfde datum in het Politieblad zijn foto 
gepubliceerd met het verzoek tot opsporing en 
voorgeleiding. 
Het eerste werk van deze schurk was het orga- 
niseren van een verzetsgroep in Voorthuizen, 
die hij van wapenen voorzag. Hij gaf zich uit 
voor kapitein Janssen. Enige maanden later ver- 
raadde hij zijn groep aan de S.D. te Arnhem 
en enkele doodstraffen waren het gevolg. 
Eén, der groepsleden wist te ontkomen en 
werd door Harry in Friesland ondergebracht. 
Door deze Harry kwamen Dobbe en Dick 
met de onderduiker in aanraking Het was Theo 
tot gewoonte geworden om voortvlufchtige 
slachtoffers van de S.D, uit te horen over hun 

nen, dat hy bereid was mede te werken. 
De reis naar het noorden had alzo een aantal 
P.B.'s opgeleverd, maar de quantiteit bleef te 
gering voor de behoefte. Ook de voedselvoor- 
ziening van de onderduikers bleef een precaire 
kwestie. Bovendien was er een order van de 
overkant gekomen, dat er gezorgd moest wor- 
den /oor radio-verbindingen, die niet aange- 
sloten waren op het electriciteitsnet. Het zou 
in de toekomst kunnen gebeuren, dat centra- 
les onklaar raakten en dan moesten de ver- 
bindingen gehandhaafd kunnen blijven door 
middel van accu's. Voor dat alles was veel geld 
nodig. Er bestond nog geen L.O. om de onder- 
duikers te verzorgen; het N.S.F. was er nog 
niet om steun te geven aan de nagelaten be- 
trekkingen der slachtoffers; Vrij Nederland 
leidde een kwijnend bestaan; het Parool kon 
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Ik tcind het niet leuk ook 
burgemeesters te moeten 
controleren. 

belevenissen om zo op de hoogte te geraken 
van de activiteit en de methoden van provoca- 
teurs. Ook deze jongen moest vertellen en zo 
vernamen Theo en Dick voor het eerst van het 
bestaan van Johnny de Droog. Een paar weken 
later kwam Dick persoonlijk met dit individu 
in aanraking. 
Een van de relaties van Harry was de gewe- 
zen commissaris van Politie te Sneek. Deze was 
door de Duitsers uit Sneek verbannen, omdat 
de- Sneker bevolking op 31 Augustus 1941 op 
vrii uitbundige wijze Koninginne-dag had ge- 
vierd. De afgezette commissaris bewoonde 
daarna een villa in Bergen (N.-H.). Hij nodig- 
de Harry op zekere dag uit bij hem te komen, 
omdat hij hem gaarne wilde spreken over een 
belangrijk onderwerp. Harry begaf zich, door 
Dick vergezeld, naar de Noordhollandse bad- 
plaats. Daar vernamen zij, dat de commissaris 
bezoek had gehad van 2 heren, een zekere Brü- 
ne en Jhr. van Dedum. Beide heren waren hun 
contact met de „overkant" kwijt en hadden al- 
lerlei berichten, die noodzakelijk naar Enge- 
land moesten worden overgebracht. De com- 
missaris vroeg daarvoor hulp. Dick beloofde 
de zaak in orde te maken en er werd tijd en 
plaats voor een ontmoeting met beide heren 
bepaald. Die ontmoeting had plaats en enkele 
berichten werden doorgegeven. 
Enige tijd later vertelde Brüne, dat hij nu on- 
middellijk contact had met een gedropte agent. 
De naam Johnny werd genoemd. Dick kreeg 
argwaan, vertelde van het drama van Voort- 
huizen en maande aan tot de uiterste voor- 
zichtigheid. Zijn goede raad werd niet ter har- 
te genomen en nog geen veertien dagen later 
werden Brüne en Van Dedum in Arnhem ge- 
arresteerd. Brüne had intussen Johnny ook in 
contact gebracht met de O.D. in Assen. Deze 
groep werd 2 dagen voor de arrestatie van 
Brüne en Van Dedum door Johnny opgerold. 
Theo en Dick spraken toen af een poging te 
doen om Johnny te liquideren. Ze trokken naar 
Arnhem, doch vonden alleen de vrouw van 
De Droog thuis. Ze dienden zich aan als recher- 
cheurs der Centrale Recherche. Een huiszoe- 
king leverde niets op en onverrichterzake 
moesten ze weer vertrekken. 
Dit was het begin van de strijd tussen Dobbe 
en De Droog. 
Met oom Gijs trok Dobbe nu voor de tweede 
maal naar Arnhem. Bij Johnny's huis in de 
Rijnstraat aangekomen, ging oom Gijs op infor- 
matie uit, maar het bleek, dat Johnny kort te- 
voren was verhuisd, zonder zijn nieuwe adres 
achter te laten en voor de tweede maal moest 
Dobbe zonder succes de terugtocht aanvaarden. 

DE EERSTE BONNENKRAAK: JOHRE. 
In de trein bespraken zij de kwestie van even- 

tuele bonnenkraak en oom Gijs gaf te ken- 

zich ternauwernood bedruipen; de O.D. zat om 
geld verlegen. 
Daarom besloot men de moeilijkheden eens 
rustig met elkaar onder het oog te zien en te 
trachten mogelijkheden te vinden om aan geld 
te komen. Een vergadering werd belegd in 
Meppel. Aanwezig waren daar Henk Vos en 
Wim Speelman als vertegenwoordigers van Vrij 
Nederland, Dick Botterweg, Andree, Evert, Ger- 
rit, Ties, Theo Dobbe, Dick en Henk. 
Na langdurige beraadslagingen werd vastgesteld 
dat het geoorloofd was distributiekantoren te 
kraken in het belang van de ondergedoken jo- 
den en van andere onderduikers. Verder werd 
besloten, dat na het verlenen van de nodige 
steun, het geoorloofd was de rest der distribu- 
tie-bescheiden te verkopen tot financiering van 
het verzet. Namens Vrij Nederland gingen 
Speelman en Hos hier volkomen mede accoord. 
Toen Dobbe en Van Veen korte tijd hierna 
weer in Friesand waren, hoorden ze daar van 
Sytze de Jong, veldwachter te Oudeschoot, van 
onregelmatigheden, die gepleegd waren op het 
distributiekantoor te Joure. Daar lag een kans! 
Een andere veldwachter Nieuwland uit Hee- 
renveen beloofde bij een eventuele overval voor 
uniformpakken te zorgen. Sytze de Jong deed 
de toezegging, dat hij zou waarschuwen, als er 
een nieuwe serie bonkaarten in Joure werd 
bezorgd. De veearts Hofkamp zegde toe voor 
een overval zijn auto in bruikleen te zullen af- 
staan. Hij zou in dat geval in hotel „Verlim- 
men" gaan kegelen, en zijn auto-sleuteltje in 
het contact latert zitten. De auto kon dan quasi 
gestolen worden. 

Juist in deze tijd hadden verschillende arresta- 
ties plaats van de groep Vrij Nederland, o.a. 
werd Eisendijk, de drukker iri Diemen, gegre- 
pen. Om de Duitsers te misleiden was het no- 
dig, dat het volgend nummer van Vrij Neder- 
land zou verschijnen met hetzelfde type letter. 
Dick van Veen vond dat type bij het Groningse 
filiaal van het verduitste Nieuwsblad van het 
Noorden. 

Op 14 October was Van Veen met zijn voor- 
bereidende arbeid klaar en kon hij naar 

Heerenveen vertrekken. In hotel Kuypers vond 
hij een aantal medewerkers van Dobbe, als 
Kleinveld, Bergstein, Rotte, Frekenhorst en 
Van Voorthuizen. Dobbe vertelde hem, dat al- 
les voor de overval in Joure in orde was en 
dat deze dezelfde avond nog zou plaats vin- 
den. Van Veen, die op zich genomen had voor 
Duitse nummerborden te zorgen, moest mede- 
delen, dat hem dit door de drukte voor Vrij 
Nederland niet mogelijk was geweest. 
Allereerst werd in de avond de auto opgehaald, 
die op de afgesproken plaats gereed stond en 
Kleinveld maakte met wat modder de num- 

merborden zwart. Dobbe en Van Veen ver- 
kleedden zich in uniformen der marechaussee; 
Rotte fungeerde als lid van de Sicherheitsdienst; 
de anderen deden dienst als rechercheur. Het 
gehele gezelschap reed naar Joure. Van der 
Heide, de chef van het distributiekantoor was 
niet thuis. Zijn zuster vertelde, dat hij op vi- 
site was. Dobbe, die de leiding had, gaf haar 
het bevel hem te halen, daar zé hem voor 
dienstzaken nodig moesten spreken. Enige 
ogenblikken later kwam hij reeds aanstappen. 
Dobbe sprak hem aan en zeide: „Mijnheer van 
der Heide, vertelt u mij eens even; u bent chef 
van het distributiekantoor nietwaar?" „Ja, 
mijnheer de wachtmeester." „Hoe controleert u 
eigenlijk?" „Nou, mijnheer de wachtmeester, 
ik controleer bijna ieder ogenblik." 
„Dan heeft u de laatste tijd niet goed gecon- 
troleerd, want van de nieuwe uitreiking voor 
a.s. Vrijdag zijn er nu al kaarten in de zwarte 
handel terechtgekomen. Wij hebben van het 
parket Leeuwarden opdracht gekregen de boel 
in beslag te nemen en te verzegelen. U gaat 
een paar dagen mee. We weten, dat u geen 
schuld treft." 
De hele familie, moeder, broers en zuster, werd 
in een kamer gedirigeerd, waar zij door Klein- 
veld werden bewaakt, terwijl de rest van het 
gezelschap naar het distributiekantoor vertrok. 
Van der Heide verduisterde het kantoor en 
deed de lichten op. De hele voorraad distribu- 
tiekaarten werd in de auto geladen. De heer 
Van der Heide hielp ijverig mee. De chef Werd 
weer netjes naar zijn huis teruggebracht en 
kreeg de opdracht zich „ter beschikking te 
houden". „We komen u straks halen, maar 
gaan nu eerst nog enige arrestaties doen." 
Regelrecht koerste de auto nu naar Sytze de 
Jong in Oudeschoot. Daar werden de bonnen 
voorlopig afgeladen; de auto werd weer naar 
haar standplaats in Heerenveen gebracht, de 
fietsen werden opgehaald en het hele gezel- 
schap trapte opnieuw naar Oudeschoot. De hele 
bonnenvoorraad werd achter op. de fietsen ge- 
laden en naar het jachthuis in het Oranjewoud 
vervoerd. Alles werd hier dezelfde avond nog 
gesorteerd: de kaarten voor de lopende pe- 
riode werden uitgeschoten en die voor de ko- 
mende goed ingepakt. 
In het jachthuis verbleven op dat ogenblik ook 
nog andere leden van de verzetsbeweging, o.a. 
Jacob Gerzon en Leendert van der Groep, dfe 
zich bezig hielden met de verspreiding van 
Vrij Nederland in de noordelijke provinciën. 
Kleinveld en Evert van Voorthuizen vertrok- 
ken de volgende morgen met een pak Vrij Ne- 
derland naar Amersfoort. Zij namen geen bon- 
kaarten mede, omdat de hele omgeving onvei- 
lig was geworden. 

Al spoedig werd in het jachthuis bekend, dat 
de overval groot opzien had gebaard. Ger- 

zon, die af en toe het huis verliet, om de nodi- 
ge boodschappen te doen, hoorde op een van 
zijn tochten, dat in verband met de overval 
enige ondergedoken joden waren gearresteerd 
en eveneens de heer Hofkamp, die de auto had 
uitgeleend. Enige uren later werd bekend, dat 
de heer Hofkamp de naam van Sytze de Jong 
had genoemd en dat deze bij de ondervraging 
de naam Nieuwland had losgelaten. De jacht- 
huisbewoners begrepen, dat het tijd werd er 
vandoor te gaan en nieuwe gegevens maakten 
het noodzakelijk het zeer snel te doen. Er bleef 
geen tijd over alles op te ruimen en zo kwam 
het, dat een half uur na het vertrek der gas- 
ten, de politie, die een bezoek aan het jacht- 
huis bracht, er de overtuigende bewijzen vond, 
dat goede Nederlanders daar verblijf hadden 
gehouden. Bergstein, die enigszins romantisch 
was aangelegd, had n.1., toen hij de eerste maal 
enige dagen met Dobbe daar doorbracht, voor 
een naar zijn oordeel passende versiering van 
het huis gezorgd. Een aantal lege drankflessen 
en kruiken, welke hij er aantrof, had hij met 
touwen aan de zolder opgehangen en' die voor- 
werpen voorzien van opschriften als: „O.Z.O."; 
„Nederland zal herrijzen" en dergelijke slo- 
gans meer, die toentertijd bij het vaderlandse 
publiek zeer in trek waren. 
Een nauwkeurige huiszoeking, die volgde, 
bracht evenwel geen bonkaarten aan het licht, 
want die waren voor het vertrek verborgen in 
de schuur van een naburige boerderij. 
Een week later verschenen Dobbe en Van Veen 
in Woudenberg. Dobbe vertelde aan Kleinveld 
en Van Voorthuizen, wat er na hun vertrek 
was gebeurd en waarschuwde hen de uiterste 
voorzichtigheid te betrachten, daar een aantal 
Nederlandse rechercheurs, onder leiding van 
een Duitse S.D.-commissaris Horack, zich met 
de opsporing van de daders bezighield. 
De bonnen bevonden zich intussen nog steeds 
in Friesland. Er werd afgesproken, dat Klein- 
veld en Van Voorthuizen, wier werkterrein 
voornamelijk in het midden des lands lag, zich 
zouden beiasten met het vervoer der bonnen 
naar een veiliger oord. 

(Wordt vervolgd op pagina 6) 
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Een broer van Kleinveld was in het bezit van 
een melkauto, waarmede hij regelmatig melk 
uit de noordelijke provinciën haalde. Deze werd 
in de arm genomen en verklaarde zich bereid 
mee te helpen om de bonnen in veiligheid te 
brengen. Enige dagen later reed hij vergezeld 
door Kleinveld en Van Voorthuizen naar Pee- 
renveen. Zij reden het jachthuis, dat door poli- 
tie was bezet, voorbij en stopten voor de boer- 
derij „Moskou". De chauffeur opende de mo- 
torkap en deed alsof hij iets aan de motor moest 
herstellen. Kleinveld ging een emmertje water 
halen bij de boerderij. Hij toonde de boer de 
helft van een afgescheurd briefje, dat hij van 
Dobbe had gekregen. De boer bezat de andere 
helft. Deze toonde zich zeer verheugd, dat ein- 
delijk die verwenste koffers werden afgehaald. 
Met die beroerde politiemannen zo dicht .bij, 
was het geen lolletje geweest, die rommel in 
huis te hebben. Maar vooruit, het leed was nu 
gauw geleden. Met het emmertje water liep 
hij naar de auto om de chauffeur assistentie 
te verlenen. Kleinveld en Van Voorthuizen 
droegen intussen de koffers naar de wagen en 
gaven ze een plaats achter de melktank. De 
motor was weer in orde, de kap werd gesloten 
en voort ging het, in één run door, over Wol- 
vega en Zwolle naar Amersfoort, waar de kof- 
fers werden afgezet aan het kantoor van de 
advocaten Mr. de Graaff en Mr. Westera; het 
kantoor, waar de pakken Vrij Nederland al- 
tijd werden bezorgd, als ze van de drukker 
kwamen om gedistribueerd te worden onder de 
verspreiders. Met een taxi brachten de man- 
nen van Woudenberg de koffers vervolgens 
naar de boerderij van de ouders van Evert, en 
hier werden ze in het hooi verstopt. De vol- 
gende morgen haalden Dobbe en Van Veen ze 
af. De distribuëring ging vrij snel in haar 
werk. Verschillende instanties verzorgden de 
verdeling onder de onderduikers en slachtof- 
fers in Holland, het Gooi, De Gelderse Vallei, 
Amersfoort en de Veluwe. De overlevenden 
van het eerste O.D.-proces werden geholpen en 
ten slotte vond een aantal zijn weg naar ver- 
scheidene illegale werkers. Zoals afgesproken 
was in Meppel, werd de rest verkocht. 

(Wordt vervolgd). 

EEN DANKBRIEF 
Amersfoort, 4 Juni 1948. 

Gedurende de vacantieweek te Soesterberg van 22.— 
28 Mei, die ons zoveel ontspanning bracht, werd ons 
door de LO-LKP-Stichting een tocht per autobus 
aangeboden. Ik ben blij van deze gelegenheid ge- 
bruik te kunnen maken om hierbij ons aller harte- 
lijke dank aan de LO-LKP te betuigen voor de heer- 
lijke middag, die zij ons bezorgde. 
Het was een middag van rustig genieten, rijdende 
langs zovele mooie plekjes, bij velen van de dames 
onbekend. 
Wij reden over Utrecht langs de Vecht, met die 
mooie oude landhuizen, omgeven door weelderig 
groene parken, vol bloeiende rhododendrons en de 
schilderachtige tuinhuisjes aan het water, die deden 
denken aan genoegelijke theevisites in de oude tijd. 
Wij sloegen de weg in, die van de Vecht dwars door 
de Loosdrechtse plassen voert en waren zo opeens 
midden in dit uitgestrekte waterland, dat zo ruim 
en wijd aandeed na de bossen, waar wij vandaan 
kwamen. 
Wij genoten van een kopje thee en lekkere sprits aan 
het Rashuis, een gezellig restaurant, waar een hout- 
vuurtje brandde, dat op deze kille middag zeer wel- 
kom was. Gelukkig hield het weer zich vrij goed en 
zagen we de plassen in een mooie belichting. 
Van daar uit reden we door de bosrijke omgeving 
van Bussum en Hilversum naar de Lage Vuurse, 
waar we in het zeer oude hotel de meegebrachte bo- 
terhammen met smaak nuttigden en er lekkere koffie 
bij kregen. 
Vele dames hadden nog nooit het paleis Soestdijk 
gezien en daarom werd de weg naar huis daarlangs 
genomen. Verschillende dames stapten uit om hét op 
haar gemak te kunnen bekijken. 
Door Soest en langs het vliegveld Soesterberg werd 
teruggereden naar ons vacantie-oord, het Bondshuis 
van de Protestantse Bond, waar wij tegen acht uur 
dankbaar en voldaan arriveerden. Door het kalme 
tempo, dat de chauffeur hield, hebben wij die mid- 
dag alles zo goed in ons kunnen opnemen en ik ben 
er zeker van, dat velen van ons nog vaak zullen 
terugdenken aan déze mooie tocht. 

S. W. DE VRIES-CATS. 

Het hoofdartikel van Frits de Zwerver in No. 20 
van ons blad, heeft enige pennen in beweging ge- 
bracht. Vooral enkele militairen zijn het met de in- 
houd van dit artikel niet eens'. 
We meenden juist te handelen door in ons blad 
een tweetal dezer brieven op te nemen. Zodoende 
komen ze ook onder ogen van onze correspondent in 
de tropen. 
Wellicht vindt hij hierin aanleiding op dit onder- 
werp terug te komen. 
I.v.m. de plaatsruimte is hier en daar iets gecou- 
peerd. De kern van de gedachten is echter bewaard 
gebleven. RED. 

Geachte Redactie. 

tf r moeten mij, bij het lezen van het artikel van 
A- Pfits de Zwerver in Uw blad van 21 Mei j.l. 
enkele woorden van het hart. 
Dat een man. als Frits de Zwerver een dergelijk ar- 
tikel schrijit, heeft mij ten zeerste verbaasd. Ten 
eerste is Frits de Zwerver ingedeeld bij een Batal- 
jon Duitslandgangers. Ten tweede ligt hij in de 
omgeving van SoerabajaJ dus kan hij onmogelijk 
oordelen over heel Indië. Ten derde is hij er te kort, 
om de grondoorzaak vast te stellen. 
Persoonlijk heb ik twee jaren in de omgeving van 
Semarang verkeerd bij het le Bataljon Regiment 
Stoottroepen en er waren vele dingen, die ieder mens 
en zeker een christen af moet keuren, maar wij mo- 
gen niet alles op één lijn stellen, zoals Frits de 
Zwerver thans doet. 
Bij ons Bataljon en bij andere Bataljons, die ik van 
nabij ken, waren gelukkig vele idealisten en zij die 
naar Indië gingen om op te komen voor recht en 
vrijheid en hei Vaderland te dienen. 

Wij zijn met idealen naar Indië gegaan, maar men 
heeft ons in de hoek getrapt en een stelletje moor- 
denaars de hand boven het hoofd gehouden! Wtj 
moesten maar aanzien, dat de welwillende en goede 
bevolking (wat gelukkig het grootste percentage 
is) in de steek werd gelaten of achtergesteld bij de 
kwaadwillenden. Wij moesten aanzien, dat er tien- 
tallen jongens van ons vielen, die onze kameraden 
waren, terwijl men in Batavia met de moordenaars 
dineerde en handjes gaf. Wij waren en zijn nog voor 
de Indonesiërs, maar niet voor dieven en moordenaars, 
doch voor hen, die het goed met hun volk menen. In 
Nederland konden ze moordenaars tegen ons roe- 
pen en stakingen houden, terwijl bij ons de jongens 
sneuvelden. W'ij voelden ons dikwijls bedrogen. 
Toen het op stemmen aankwam, moesten wij, die 
het het beste oordden konden, zwijgen! 
Waar blijft dan het ideaal, Frits de Zwerver? Dan 
moet men heel vast in de schoenen staan om niet 
tot dwaze dingen te komen. Uit liefde voor dc In- 
donesische bevolking bleven wij onze plicht doen. 

Frits de Zwerver schrijft over de venerische ziekte. 
Die heerst inderdaad heel erg en moet zoveel mo- 
gelijk bestreden worden. Maar waarom wordt er 
dan geen voorlichting gegeven? Toen wij op de Reg. 
school van de Stoottroepen in Weert (Ned.) wa- 
ren, werd ons door een dokter en aalmoezenier hier- 
over verteld. Dit heeft velen er voor bewaard. Maar 
de dienstplichtigen, met wie ik gesproken heb, wa- 
ren hiervan totaal onkundig. Men heeft hen niet 
gewaarschuwd of ook maar iets verteld. Waarom 
mordt dit niet door de veldpredikers en doktoren 
in elk Bataljon gedaan? 
Over de goede lectuur ben ik het met Frits de 
Zwerver eens. Hiermee is het allertreurigst ge- 
steld. 
In hef NIWIN-pakket van 1946 zat een boek, dat 
te slecht was om gelezen te worden. Over het alge-, 
meen zijn de N1WIN-gezelschappen ook niet veel 
waf moraal betreft. Laat men het geld, dat men 
hiervoor besteed, aan betere doeleinden uitgeven, b.v. 
goede en degelijke boeken en nieuwe couranten en 
niet van 3 a 4 maanden oud en tijdschriften van 
1936, waar wij in lezen kunnen, dat het Nafionaal- 
Socialisme in Duitsland in opkomst is! 

Er zou nog veel meer te schrijven zijn, waarover 
ik van mening verschil met Frits de Zwerver. 
Mijn voornaamste bezwaar tegen zijn artikel is 
echter, dal hij in algemene termen schrijft. Laat men 
toch niet gaan generaliseren, als men het geheel 
niet kan overzien. Zoiets mogen we toch zeker niet 
verwachten van Frits de Zwerver, want die wordt 
geloofd, omdat zijn naam een goede klank heeft. 
Breek niet het laatste af wat er nog is, dan voelen 
de goede jongens zich door hun eigen mensen be- 
drogen! n VAN M. 

Mijne Heren, 

J 1 it het. hoofdartikel 'van Frits de Zwerver maak 
L-f ik op, dat hij eerst kort in Indië is. Ik zelf zit er al 

meer dan anderhalf jaar. Ik ben sergeant en als zo- 
danig vertoef ik dag in dag uit tussen „de jongens". 

„Ik dacht hier idealisten te zien", zo zegt Frits, „maar 
hoe ben ik teleurgesteld. De rijke vreugde, die elkeen 
deelachtig wordt, die strijdt voor 'n ideaal, zij ont- 
breekt hier zo goed als geheel." 
Teleurgesteld?! Als dat de eerste maal was, wel dan 
zullen er nog veel meer teleurstellingen voor hem 
volgen. Iedereen krijgt hier z'n „down"-slagen, soms 
persoonlijke, soms in commissie. Latere aflossing dan 
beloofd werd. slechte sigaretten,, 'n afgebroken ver- 
loving, slechte ontspanning, slechte kleding wegens 
't ontbreken, van vervanging, geen reserve onderdelen 
voor auto's, carriers etc., kortom: te veel om op te 
noemen. Beziet U hen zó en kijk dan eens met 
welk een idealistische ijver er gewerkt wordt wanneer 
er „iets op te knappen valt". Hoort U dan eens hun 
lach wanneer er een komische opmerking over n 
tegenslag, over 'n teleurstelling gemaakt wordt. Dat 
is niet de lach die opstijgt bij 't tappen van een gore 
mop. 
t Is moeilijk voor 'n buitenstaander, voor iemand in 
Holland, te begrijpen, hoe groot de moeilijkheden, hoe 
schijnbaar onoverkomelijk de moeilijkheden hier zijn. 
Zet U zich eens op 'n buitenpost, waar de enige 
afleiding de fourage-auto is, die 3 x per week komt, 
waar altijd 't zelfde nummer opstaat en dezelfde 
chauffeur achter het stuur zit. De bezetting is er 
klein, er moet veel wacht geklopt worden. Gaat U 
daar eens 7, 8 maanden zo zitten. Ik kan U verze- 
keren, dat dat geen pretje is. 
En kijkt U dan eens naar 'n patrouille, die met 'n 
hospitaalsoldaat kampongs intrekt, die vaak 20 km 
gaans verderop liggen, om daar de ergste zieken met 
vaak geïmproviseerde middelen te helpen. Bekijkt 
U eens hoe zij zich daarvoor door kali's en over 
smalle sawahdijkjes moeten worstelen, hoe zij vallen 
en weer opstaan, maar toch van geen ophouden we- 
ten, omdat zij de nood in de kampongs kennen, die 
jarenlang door Jappen en Republikeinen verwaar- 
loosd werden. En dan durft Frits de Zwerver te 
zeggen: „Dit zijn geen blijmoedige christenen"? 
Welk groter ideaal kent de ware Christen dan het 
helpen van zijn medemensen? Moeten deze- „jon- 
gens" („mannen" is 't juiste woord) persé iedere 
Zondag vooraan in de kerk zitten, om blijmoedige 
Christenen te zijn? dat is voor hen niet mogelijk, 
want slechts zo nu en dar. .zien zij eens even 'n veld- 
prediker of aalmoezenier. 
Kijkt U eens naar hun kameraadschap, naar hun ,op 
elkaar instellen" en naar hun verdraagzaamheid! 
Zeker, er liggen er met venerische ziekte in de hos- 
pitalen en. er leven jongens onzedig. Toch zult LI tot 
de ontdekking komen, dat hun aantal klein is en 
zeker geen reden mag zijn om te generaliseren en 
te beweren: ,Jk heb nog niemand aangetroffen, 
waarvan ik zeggen kan: ziehier 'n blijmoedig Chris- 
ten".. Dat is m.i. beledigend!! 
Is 'n aantal gevallen van venerische ziekte kenmer- 
kend voor de geest van de Hollandse soldaten in 
Indië? Volkomen onjuist! Loopt 11 eens door dezelf- 
de hospitalen waar die venerische besmetten liggen 
en praat U daar eens met hen, die bij acties e.d, 
gewond werden, die voor altijd verminkt werden, 
nooit meer normaal kunnen lopen, geen handenarbeid 
meer kunnen verrichten enz. enz. Praat men hen en 
U zult moeten bekennen, dat zij hün teleurstelling, 
hün moeilijkheid als 'n ware Christen opnemen en 
ondanks hun grote lijden het leven aandurven en aan- 
kunnen. En daarbij: Liggen er in Holland geen jon- 
gens met venerische ziekte in de hospitalen? Na- 
tuurlijk, maar dat is geen reden om daaruit al te 
leiden welke geest de gemiddelde Hollander bezit. 
Nee, zij pochen er niet op. Zij vertellen IJ niet: Kijk 
eens dat doen wij om 'n blijmoedig Christen te zijn. 
Er wordt niet over gepraat, althans niet om U te 
laten zien, hoe „goed" zij wel zijn. 
Ik heb uit 't artikel van Frits de Zwerver het idéé 
gekregen, dat hij niet tussen de jongens geleefd heeft, 
dat hij alleen aan de buitenkant gekeken hééft. Maar 
kent U iemand door te kijken hoe hij er van bulten 
uitziet? Noemt U iemand, die iedere Zondag voorin 
de kerk zit en voortdurend in de Bijbel zit te lezen, 
direct „een blijmoedig Christen?" Daarvoor is toch 
wel iets anders nodig dan „het glansje van hutten- 
op 71 
k Dank U voor 't lezen van deze „gedachte" en 

zou, wanneer 't enigszins mogelijk is, gaarne n 
antwoord van U hierop ontvangen, hetzij via Uw 
blad. of door 'n brief. 

Hoogachtend. 

W. A. W. 
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Adrianus Anthonius Klever 
Geboren 31 Jan. 1924 ie Benschop 
gefusilleerd 17 Febr. 1945- te Benschop 

Adrianus Comelis Klever 
Geboren 16 April 1901 ie Benschop 
gefusilleerd 17 Febr. 1943 te Benschop 

Jofiannes Gerardusvan de Ende 
Geboren 2 Jan. 1924 te Monster 
gefusilleerd 17 Pebr. 1945 te Senschop 

Adrianus Pieter van Vliet 
Gebaren 17 Jan. 1920 te Benschop 

n , TA. 1 • D / gefusilleerd 17 Febr. 1945 te Benschop 
Zwarte Dinsdag m Benschop 

Toen brak de dertiende Februari aan, een dag, die in de geschiedenis van 
Benschop een donkere en trieste bladzijde is geworden. Vroeg, heel 
vroeg in de morgen begon het: autobussen, vrachtauto's en luxe wagens, 

beladen met SD, SS en Weermacht raasden door het dorp. Snel en doelbe- 
wust zochten zij hun weg, verraad had hun de adressen van Benschops illegale 
werkers in handen gespeeld. Niet alleen dat van Jan van leperen, diens broer 
en Henk Sattler, niet alleen dat van Theo^ Klever,, maar ook van de anderen. 
De boerderijen, waar onderduikers een 
gastvrij onderdak hadden gevonden; ^ 
de woningen van hen, die behoorden 
tot het grote leger van naamlozen, dat 

alle plaatsen van Nederland zijn 
stille,, verbeten strijd vocht  
Wie zijn beter in staat te beschrijven 
wat die ochtend plaats vond, dan zij, 
die het meemaakten. Twee van hen 
vertelden, wat zij, beleefden. Dit zag * ,   
de eerste: 
^ 'Toen ik die bewuste morgen al die 
soldaten zag, wilde ik me uit de vosten maken, maar het was vergeefs. Ik 
kwam bij P. Klever op het erf en daar liepen ze overal» voor het huis, er 
naast, er achter, bij, de. berg, bij. de schuren,, overal waren moffen. Ik had 
nog geen honderd meter gelopen, toen de kogels me ai om de oren floten. 
Direct Het ik me vallen en keek vanwaar dat schieten kwam. Bij P. Klever 
in de boomgaard stond een soldaat, die zijn geweer op me. aanlegde, terwijl 
hij een ander floot om me te gaan halen. Ik werd in de boerderij van P, 
Klever gebracht, waar op dat moment een huiszoeking plaats vond. Na op 
wapens onderzocht te zijn, moest ik in dè voorkamer plat op de grond gaan 
liggen. In dezelfde kamer waren ook enkele vrouwen. Soldaten liepen af en 
aan, maar ze vonden niets. Ze wilden weten, door wie de bedden beslapen 
waren, maar een der vrouwen ze; hun, dat het doortrekkers waren .geweest, 
die voedsel gingen halen over de IJsel. Op vragen naar zoons en onderdui- 
kers kregen zij een ontkennend antwoord. Tussen de soldaat, die ons be- 
waakte, en de boer ontspon zich een debat over het geloof. De soldaat, ver- 
weet ons, dat wij geen goede Katholieken waren, want, zo zei hij, wij voch- 
ten met de Russen, waarop Klever antwoordde,' dat wij vochten om onszelf 
te zijn en te blijven, niet voor de Russen. Eén andere soldaat kwam binnen 
en vroeg waar dé wapens verborgen waren. Natuurlijk werd hem gezegd, dat 
van wapenbezit geen sprake was; maar hij hield vol, dat ze er wèl moesten 
zijn en dreigde, dat wij allen zouden worden doodgeschoten, als er toch 
wapens gevonden werden,. Ook. werd regelmatig gevraagd naar onderdui- 
kers met de bedreiging, dat straks een paar handgranaten in het huis ze wel 
te voorschijn zouden doen komen. Steeds feller werden de dreigementen, ze 
zouden de boerderij in brand steken, als we niéts wilden zeggen  
Toen vonden ze de radio en korte tijd daarna dé stencilmachine met stapels 
blanco papier en enkele gedrukte exemplaren. 
Het zal ongeveer half tien geweest zijn, toen er weer twee soldaten naar 
boven gingen en enkele ogenblikken later hoorden we het geratel van een 
stengun. Schoten knalden dooreen: ze hadden de schuilplaats gevonden, de 
jongens waren verloren. Alles speelde zich in enkele seconden af. Er kwam 
een soldaat naar beneden met Arie Klever. De soldaat had een schampschot 
in het gezicht. Arie zei: „Theo is stervende, vraag om de pastoor". Hij moest 
naast mij op de grond komen liggen en zelfs onder déze omstandigheden 
sprak hij ons nog moed in met de woorden; „Wees maar niet bang, ze kun- 
nen ons enkel het aardse leven afnemen . 
De Duitsers waren razend geworden. Ze schreeuwden om versterking en 
sloegen een paar ruiten stuk om zo. naar buiten te kunnen komen. Met ge- 
trokken revolver liepen ze door het huis en de minste beweging kon je het 
leven kosten. Niemand mocht het huis uit, ook niét om een pastoor te halen. 
Op voorstel van Arie begonnen wij te bidden, maar toen de soldaten dat 
hoorden begonnen ze te dreigen met geweer en bajonet. Het duurde onge- 
veer een kwartier voor er versterking kwam en. toen durfde niémand naar 
boven. Eindelijk vond één van hen de duivelse methode om één der vrouwen 
als schild voorop te laten lopen. Er was echter niemand meer boven dan de 
stervende Theo. Naarmate de tijd verstreek kwamen er steeds meer officie- 
ren om de toestand op te nemen. Het is bijna ondoenlijk om alles te beschrij- 
ven, wat zich op die trieste morgen heeft afgespeeld. Wij hebben momenten 
meegemaakt, die met geen pen te beschrijven zijn, momenten, die ons in. het 
hart zijn gebrand en die wij nooit vergeten zullen. 
Wij werden geboeid en moesten toen plaats nemen in een autobus, die voor 
het huis stond te wathten. Daarin bevonden zich reeds verschillende perso- 
nen, waaronder A, C. Klever en de knecht A. van Vliet. Wat was er ge- 
beuld? Ook bij A. C. Klever had een vuurgevecht plaats gevonden, dat aan 

Dit is het slot van de historie, van Benschop. In het nummer 
van de vorige week herdachten we vier van de mannen,, 
die op 13 en 17 Februari 1945 hun leven gaven voor de 
vrijheid. Nu herdenken wij de andere vier  

een van onze mensen en aan twee moffen het leven had gekost. Een van de 
andere gevangenen was J. van de Ende, een onderduiker, die tijdens het ge- 
vecht bij P. Klever uit het raam was gesprongen, maar door andere moffen 
was opgevangen. 
Wij werden in de School met de Bijbel gebracht, waar wij allen naast elkaar 
moesten gaan liggen. Toen vonden de verhoren plaats. Arie Klever ont- 
kende, dat hij geschoten had en ik zei, dat ik er pan noch deel aan had. 

Te.gen de avond werden wij naar de 
gevangenis aan het Wolvenplein in 
Utrecht gebracht. Enkele dagen gingen 
voorbij. Op 17 Februari, des middags 
om twaalf uur hoorde ik op de gang 
rocpem „Klever, celnummer 84 naar 
enderen komen. Alles meebrengen. Van 
de Ende, 120 naar onderen komen. 
Alles meebrengen." Daar ik in cel 80 

  zat en Arie in 84 moest hij mijn cel 
passeren en inderdaad hoorde ik hem 
- . ca later op zijn klompen langsko- 

men. Ik vreesde het ergste, 's Zondags miste ik beiden met het luchten. Drie 
dagen later hoorde ik water op 17 Februari in Benschop was gebeurd.... — 
Dit vertelt de tweede: 
-— Op 13 Februari in de vroege morgenuren werd mijn woning door SD en 
Feld gendarmerie omsingeld en werd ik gevangen genomen. Ik werd overge- 
bracht naar een school in Benschop en tijdens mijn tocht daarheen zag ik de 
grootste actie, die ooit in het dorp had. plaats gevonden. 
Overal stonden colonnes moffen aangetreden in volle uitrusting. 
Bij iedere boerderij stopte onze bus en dan sprongen er zes Duitsers uit, die 
onmiddellijk die boerderij oinsingelden. Ik werd als eerste in de school ge- 
bracht. Om acht uur arriveerden nog meer slachtoffers. Om kwart over ne- 
gen kwamen de commanderende Duitse officieren binnen en moest ik als 
eerst aangekomene op de gang gaan staan. Aan het eind hiervan zag ik een 
kamer, waar verschillende jongens op hun rug op de grond lagen. Met ge- 
weerkolven. werd ik naar het kamertje gestompt en gedwongen naast de an- 
deren te gaan liggen. Ik zag, dat sommigen bebloed waren. Allen waren nog 
in hun blauwe kielen en met klompen of laarzen aan de voeten. Even later 
werden nog enkele Jongens; binnengebracht. Vóór ons stond een bank, waar- 
op enkele vrouwen en- een oude man gezeten waren. Ik lag naast Jan van 
leperen en fluisterde hem toe, dat het er slecht voor stond en dat wij wel 
doodgeschoten zouden, worden, maar zijn broer Jas schudde van neen en 
zei: „Het zal wel meevallen." Enige ogenblikken later kwamen er enkele 
moffen binnen, waaronder, een dokter. Deze voelde de pols van" de oude 
heer. Toen zij weer vertrokken, waren, dacht ik bij mezelf: „Dat is een 
mooie kans om een ontvluchtingspoging te wagen." Ik stond op en vertelde 
de oude man, dat ik. hem thuis zou brengen. Ik nam hem onder de arm en 
toen vroeg Jas van leperen mij: „Neem mij mee." Jas aan de ene kant en 
ik aan de andere, zo gingen we het kamertje uit. Mijn bedoeling was, bru- 
taalweg het gangetje uit te lopen naar buiten en dan de benen te nemen. 
Toen we een eindje in de gang waren, werd ons toegeschreeuwd waar we 
naar toe moesten. We werden gedwongen de zieke in een leslokaal te bren- 
gen, waar wij' Hem op een krib moesten leggen. Daar kreeg ik een slag in 
het gezicht. Qm ongeveer vijf uur werden wij: in een vrachtwagen geladen 
en naar het Wolvenplein in Utrecht gebracht. 
Op Zaterdag, 18 Februari hoorde ik van de hoofdbewaker, wat. op 17 Fe- 
bruari in Benschop was gebeurd. Hij, deelde mij nog mede, dat hij bij Jan 
van leperen in de cel was geweest en dat deze hem zijn gouden ring en de 
nummers van enkele psalmen had gegeven voor zijn moeder en zijn ver- 
loofde.   — 
Op 13 Februari sneuvelde Theo Klever, 
Op 17 Februari werden zeven anderen op het erf van een boerderij in 
Benschop neergeschoten. 
Jan en Jas van leperen en H. Sattler, die van 1943 af hun gastvrijheid had 
genoten. 
J. van de Ende en A. van Vliét, de beide onderduikers. 
A. C, Klever en zijn neef Arie, die viel op het erf van zijn eigen woning  
Er zijn tientallen, honderden dorpen als Benschop. Klein en verloren .■i.ggen 
zij in het wijde Hollandse landschap. Maar weinige zijn de plaatsen, waar 
de vijand zo duivels heeft gewoed en waar het leed, dat hij achterliet, zo 
groot is. 
Voor hen, die achterbleven, Katholieken en Protestanten, hoe groot de ver- 
schillen tassen hén ook mogen zijn, is ergens een Troost  
Diep in ons is de wetenschap, dat wat gebeurde, niet vergeten mag worden, 
niet Vergeten zal worden;  



In doktersgezin, 
geen praktijk aan huis, 

per I Juli 
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Voor dag en nacht. 

Aanmelden : Mevrouw A. G. Bokelman 
Geesink, Sophiastraat 32, ZWOLLE. 
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CV. DRUKKERiy/„DE RIJNSTREEK" 
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Wij stellen voor 
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gratis exemplaren 
van ons blad beschikbaar. 
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aan ons bureau. 

Hcmtwarenfabriek P. FLENS, C.V. 
OOSTZAAN 

Kantoor en abriek, 
Noordeinde C 12 Tele'oon 347 (K 2984' 
Speciaal adres voor draai en fraiswerk. 
Vervaardigers van Huisboudel artikelen. 
Spee goederen en Techn Houtwaren 
Massa Houtwaren; — Vraagt offerte. 
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„Hj' mï van Flens 
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Jutphaas (Post Utrecht) 
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DE BOER & VINK 
ZAANDIJK 
TEL. 81085 

Wie tijd ol geld aan de 
Stichting besteedt, 
Voorkomt veel zorg en 
heelt veel leed. 

STICHTING 1940-1845 

* 
Giro 194045 

Bankiers.' HOPE & Co., A'dam 

ga Hoofdpijn? m 
BKiespijn?-Snel verdreven met I 

Ingevolge paofSrtoewljzlng B.P.P. 
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LAATSTE AANBIEDING!! 

Enige ingebonden jaargangen van ons blad. 
Wij 
hebben 
nog in 
voorraad 

Med. blad. 1945 
De Zwerver 1 946 
De Zwerver 1947 

— f 16. — per stuk 
f 19.50 id. 
1 20.- id. 

Bestellingen: Aan ons Bureau, Pr. Hendrikkade 152, A'dam C. 
Verzending: FRANCO HUIS 

Oranje * Rood * Wit * Blauw 

Een advertentie, 

in een vierkleurige uitgave geplaatst, 

heefteen ViERIfOUDIGE waarde 

ADVERTEERT IN ONS JURILEUMNUMMER! 

"p^ij een bekende fabriek van merk- 
artikelen in de kruideniers-branche is 

een plaats in het rayon Noord-Holland, 
met inbegrip van Amsterdam, beschik- 
baar voor de jongeman, die 

★ enthousiast is en volhardend, 
★ werkelijk medewerker wil zijn, 
★ ervaring heeft in de verkoop van 

merkartikelen aan winkeliers, 
★ en niet ouder is dan 35 jaar. 

Bovendien moet hij reeds in het 
rayon wonen. 

Wie hierin zijn kans ziet, schrijft onder 
C-l, Advertentiebureau Van Maanen, 
O.Z. Voorburgwal 225-227, Amsterdam-C. 

Gevraagd 

bekwame en aankomende 

metaaldraaiers en schavers 

MACHINEFABRIEK FEENSTRA 

JAN HANZENSTRAAT 58-60, AMSTERDAM 

WIE KAN 
INUGKTINGEIX VERSCHAFFEN? 

ARNOLD KE1TH MICHAEL DEAN nr 899 
In de nacht van 28 op 29 Augustus 1944 werd 
werd bij Engelen in de buurt van den Bosch 
een Halifaxbommenwerper neergeschoten. Een 
lid van de bemanning wordt sindsdien vermist 
en hoewel er in Engelen een graf is, vermoeden 
de ouders van de vermiste, dat het niet hun 
zoon is, die daar begraven ligt. Wel is bekend, 
dat één der Hollandse agenten, die boven Ne- 
derland gedropt zouden worden, daarbij omge- 
komen is. Willen de fceide overlevende Hol- 
landers contact opnemen met „De Zwerver"? 
Hun inlichtingen zijn van veel waarde bij de 
opsporing van Daen. Zijn ouders denken n.1., 
dat hij aan een geheugenstoornis lijdt of zich 
om andere redenen nog steeds in Nederland ophoudt. 
De gegevens zijn: 
Bijnaam „Dixie", geboren 29 September 1923 Londen, Flying Officer, 
legernummer 152754. Blond golvend haar; lang plm. 1.83 m; groot 
lidteken boven de knie; valse tand; spreekt enigszins aarzelend en 
stottert licht, vooral als hij opgewonden is. 
Bijgaande foto werd genomen toen Keith 18 jaar was. Inlichtingen aan 
het bureau van „De Zwerver". 

Geelt „De Zwerver aan één van Uw kennissen ter in- 
lage en laat hem (haar) onderstaande bon Intjevuld 
zenden aan de administratie van „De Zwerver', Frlns 
Hendrikkade 152, Amsterdam. Degenen, die een proei- 
nummer ontvingen kunnen deze bon voor zichzelf be- 
nutten 

Naam 

Adree 

Plaats    Provincie-.. 

ingang abonnement..... 

' Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / ol bl) 
aanbieding van een postkwltantle betaald. 

Gironummer 109588 t.n.v. LO-LKP-Stlchtlng 
*) (Doorbalon wat niet verlangd wordt.) 

Het kan op twee manieren! 

VLOT EN VOORDELIG 
als U het abonnementsgeld over 
het 3de kwartaal 1948 (f 1.50) 
overmaakt per postwissel of op 
postrekening 109588 ten name 
van LO.-LKP. Stichting, A'dam, 

DUUR EN OMSLACHTIG 
als U wacht tot de kwitantie 
wordt aangeboden (natuurlijk 
juist op het moment, dat li 
niet thuis bent) verhoogd met 
incassokosten. 

Wij stellen U niet voor een moeilijke keus ! 
Zij, die de vlotte en voordelige wijze kiezen, 
moeten twee zaken goed in gedachten honden: 
1, U moet vóór 1 Juli overmaken, om het aanbieden van een 

kwitantie te voorkomen: 
2. U bespaart zich verdere moeite gedurende dit jaar.wanneer 

U het resterende abonnementsgeld voor 1948 (f 3.—) in één 
keer overboekt. Dank UI - De Administratie 

BON* De Zwerver in de Tropen 
Ik wil meehelpen om dit ideaal te ver- 
wezenlijken en verzoek U daarom een: 

* ZeepOSt/lilICtltpOSt-abonnement voor 

(Zeepost f 1.50 - luchtpost f 4.50 per kwartaal.) 
* Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel of bij aan- 

bieding van een postkwltantle betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan 

") (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 
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I 

Oagietwijfeld is de ar- 
beid voor de meeste 

mensen de enige bron 
van leven en soms van 
bescheiden welvaart. Zij 
vinden uitsluitend in aun 
arbeidskracht het fundament van hun 
bestaanszekerheid. Daar hun arbeid niet 
alleen individuele maar ook sociale 
waarde bezit, moeten zij zich uit de- 
zelfde bron sociaal zeker of veilig 
kunnen stellen onder alle omstandig- 
heden; d.w.z. hun bestaanszekerheid 
dient niet bedreigd te worden door ziek- 
te, invaliditeit, ouderdom of werkloos- 
heid. Menswaardig is het leven niet als 
de arbeider en zijn gezin in die om- 
standigheden gebrek lijden. In en uit 
de arbeid moet de noodzakelijke garan- 
tie geboren worden voor de bestaans- 
zekerheid, ook in geval van werkloos- 
heid, waarvan de oorzaak niet in hem- 
zelf ligt. Het is in strijd met de mense- 
lijke waardigheid en met het levensrecht, 
als de arbeider op een willekeurig 
ogenblik voor bestaansonzekerheid ge- 
plaatst wordt, waaraan hij niet schuldig 
staat en die hij door eigen kracht niet 
kan overwinnen. 
Dit zou onredelijk, onzedelijk en ent- 
erend zijn! I! 

eder weldenkend Nederlander kwam 
spoedig na de bevrijding tot de con- 

clusie, dat wij in een uiterst lastig tijd- 
perk leven, waarin het geestelijk her- 
stel en de materiële opbouw zich lang- 
zaam en moeilijk voltrekken. Het té 
trage tempo verwekt ieders ontevreden- 
heid met uitzondering van de maat- 
schappelijke hyena's en bloedzuigers 
op de rug van hen, die onder vele 
zorgen en noden gebukt gaan. 
Het economisch leven ontwikkelt zich 
moeilijk. In financiëel opzicht zijn we 
nog ver van het noodzakelijk even- 
wicht. Monetaire vraagstukken zijn 
omgeven door nationale en internatio- 
nale aspecten, gekoppeld aan een dy- 
namische problematiek aan weerszijden 
van het ijzeren gordijn. Het beroep 
op gemeenschappelijke krachtsinspan- 
ning strandt aanhoudend op een ar- 
beidsveld, dat volgezaaid schijnt met 
mijnen van wanbegrip en wantrouwen. 
Voeg bij dit alles nog de politieke ver- 
warring, de zedelijke ontreddering en 
de geestelijke duisternis, dan kan men 
zich indenken, dat velen niet hoopvol 
gestemd zijn. 
Het streven naar een nieuwe gemeen- 
schap stoot voortdurend naast liberalis- 
me en individualisme nog op een he- 
vig woekerend egoïsme. Soberheid, 
spaarzaamheid en het volledig inscha- 
kelen van de arbeidskracht blijven vol- 
gens de algemene opinie onder de ver- 
wachtingen. Maar eerlijkheidshalve moe- 
ten wij hieraan toevoegen, dat vele hoofd- 
en handenarbeiders onmogelijk soberder 
en spaarzamer kunnen leven en dat zij 
uit het aanwenden van hun arbeidskracht 
weinig arbeidsvreugde kunnen putten. 
De regering en de maatschappij voeren 
een titanen-strijd om staatskundig en 
sociaal levensbehoud, zelfstandigheid en 
economische onafhankelijkheid op de 
Europese- en op de wereldmarkt, waar- 
van de welvaart afhankelijk is. Zij vecht 
om deviezen, handelsrelaties en afzetge- 
bieden. In alle toonaarden richt zij zich 
op produceren en exporteren om het tij- 
delijk welzijn van de staatkundige ge- 
meenschap te dienen, dit is; te herstellen 
en te bevorderen. 
In dit opzicht streven wij naar een ster- 
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ke industrialisatie en rationalisatie, hier- 
toe vooral in staat gesteld door de ont- 
zaglijke technische evolutie, waartoe de 
oorlog in onmetelijke mate bijdroeg. 

Met het voortschrijden van de in- 
dustrialisatie en rationalisatie kun- 

nen wij tot op grote hoogte, accoord 

van het Ministerie van Sociale Zaken 
en wordt het in bruikleen gegeven ge- 
reedschap eigendom. Voor het vak van 
zijn keuze kan de candidaat psychotech- 
nisch onderzocht worden. Het advies aan 
hiervoor in aanmerking komende onge- 
schoolde of los-arbeiders zou moeten lui- 
den; Leer een vak! In plaats daarvan 

Tot Adam en Eva, en daardoor tot het hele mensdom, sprak God na de zonde- 
val; „In het zweet van uw aanschijn zult gij uw brood eten." De geschiedenis 
van de arbeid opent met de woorden van God, Die de arbeid wilde en heiligde. 
Eeuw na eeuw schreef de arbeidende mensheid hier een hoofdstuk aan toe. Op 
de bladzijden, die gisteren geschreven werden en vandaag geschreven worden, 
staan brandende pleidooien over het recht op en de plicht tot arbeid; over: de 
menselijke waardigheid en verantwoordelijkheid, de sociale rechtvaardigheid en 
bestaanszekerheid; de sociale, technische en economische medezeggenschap. 

gaan. Maar vanzelf rijst de vraag op; 
Hoe zal deze vooruitgang en dit hele 
ontwikkelingsproces zich verhouden en 
straks laten bepalen t.o.v. de menselijke 
arbeid, de bron van bestaanszekerheid? 
Dit kan en mag nooit ten koste van de 
bestaanszekerheid en de sociale verzor- 
ging gaan. Dit mag geen „waardever- 
mindering" van de arbeid tot gevolg 
hebben, al zullen op een gegeven ogen- 
blik, minder arbeidskrachten nodig zijn, 
dus minder gevraagd en zelfs ontsla- 
gen worden. (Hoe bepalen wij het ont- 
slagrecht en hoe regelen wij het ontslag? 
Wel een typische vraag als wij over 
bestaanszekerheid schrijven. 
Waarom stelt men de vraag niet aldus; 
Welke garanties kunnen wij bieden voor 
de bestaanszekerheid of hoe bepalen wij 
het recht op arbeid?). 
Ondanks optimistische uitlatingen en 
vooruitzichten, voorzien en verwachten 
deskundigen een nieuwe werkloosheid, 
speciaal in fabrieken en grootindustrieën, 
die nu een hoogconjunctuur kennen, juist 
tengevolge van de industrialisatie en ra- 
tionalisatie, die van hoger hand gesti- 
muleerd en gesteund worden. Zonder 
ons voorbarig ongerust te maken, stel- 
len we daarom de vraag; Zullen de 
[abriekspoorten, die nu wijd openstaan 
om arbeiders op te nemen weer als slui- 
zen opengaan om hen op straat te spuien? 
Voorop de ongeschoolden en minder- 
validen, die steeds het eerste door werk- 
loosheid bedreigd worden en er het lang- 
ste onder zuchten, omdat hun bemidde- 
ling moeilijker en trager verloopt, zelfs 
na om- of herscholing, waarvoor vele 
vanwege hun leeftijd en antecedenten 
niet meer in aanmerking komen. 
Terzelfder tijd kampt de wederopbouw 
met een ontstellend tekort aan vaklie- 
den, zoals b.v. metselaars en timmerlie- 
den. Al bieden dë Rijkswerkplaatsen ge- 
legenheid tot vakopleiding, het aantal 
om- en hygeschoolden, dat zij afleve- 
ren, kan onmogelijk aan de behoefte 
voorzien. (Misschien een uitstekend ar- 
gument voor de Wederopbouw-bureaux 
om hun bestaan elastisch te rekken.) 
Nochtans vinden ongeschoolde en voor- 
al geoefende arbeiders hier een unieke 
gelegenheid om hun bestaanszekerheid 
op te voeren. 
Ook hier moet men bij zich-zelf begin- 
nen om de wereld te verbeteren. Na 
ruim zes maanden kunnen zij tewerkge- 
steld worden bij een werkgever, waar 
zij de nodige routine opdoen en dan nog 
in de gelegenheid verkeren om op de 
Rijkswerkplaats een proefstuk te ma- 
ken, dus een theoretische en practische 
toetsing te ondergaan. Slagen zij, dan 
ontvangen zij een officieel getuigschrift 

stromen zij naar fabrieken en bedrijven, 
waar men wel is waar hun arbeidskracht 
goed kan gebruiken, maar waaraan 
binnen afzienbare tijd, minder of geen 
behoefte meer zal bestaan. 
Dat onze arbeiders werken voor „nood- 
zakelijke deviezen" is uitstekend, maar 
zij mogen op de duur niet het slacht- 
offer worden van de deviezenpolitiek, 
die nu industrialisatie en rationalisatie 
te hulp roept. De volksmond zou hen 
spoedig tot deviezen-werklozen dopen. 
Dit aantal zal onrustbarend groter zijn 
dan de 60.822 mannelijke en de 3970 
vrouwelijke ingeschreven arbeidskrach- 
ten, die in Januari werkloos waren ten- 
gevolge van seizoensinvloeden en ge- 
brek aan grondstoffen. De stijging 
met 10.000 personen in genoemde maan- 
den kwam in hoofdzaak voor in stre- 
ken met een sterk agrarisch karakter, in 
de bouwnijverheid, veenderij en visse- 
rij. Het is dubbel treurig het te moe- 
ten zeggen: gebrek aan grondstoffen, 
bij een onbeschrijfelijke woningnood 
met haar nog steeds bestaande kre- 
peergevallen: terwijl toch op vrij grote 
schaal „zwart" ge- en verbouwd wordt. 
Wijs en voorzichtig beleid is hier ge- 
boden naast een vooruitziende blik en 
internationale oriëntering en bestude- 
ring van alle verschijnselen op het ge- 
bied van de arbeid. 
De overheid, de organisaties, de fabrie- 
ken en industrieën zullen nu reeds plan- 
nen moeten opmaken en bestuderen 
om de arbeiders niet opnieuw ten prooi 
te laten vallen aan de werkloosheid. De 
grote ondernemingen, die niet uitslui- 
tend economisch denken en waar een 
oprechte bedrijfsgemeenschap bestaat, 
moeten de leden van haar werkgemeen- 
schap de garantie van bestaanszeker- 
heid bieden. Met instemming halen wij 
in dit verband een woord aan van 
A. B. Klerekoper, waarbij de katholieke 
pers in 1938 aantekende; „Verstandige 
taal van een socialist." Hij zei dan; 
„Ieder volk heeft de zedelijke plicht 
zijn werkloosheid tot het minst moge- 
lijke terug te dringen. Allereerst omdat 
van de uitgaven voor werklozenzorg 
de gemeenschap niet beter wordt, om- 
dat het economisch beschouwd geen 
vruchtdragende uitgaven zijn. 
Maar nog veel meer om het zedelijk 
kwaad en het mensonterend ongeluk, 
dat in niet werken is belichaamd, en 
dat de overheid tot de eerste prijs 
moet zien te voorkomen." 
Het is daarom niet alleen wenselijk uit 
te gaan van een sociologie en economie 
waaraan het natuurrecht ten grondslag 
ligt en zelfs christelijke beginselen: hef 
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is noodzakelijk uit te gaan 
van de christelijke levens- 
leer zelf; de eeuwige waar- 
heid met de beoefening van 
van de tien ge boden; als- 
mede van de christelijke wijs- 

begeerte, die economie en sociologie moet 
doortrekken. De arbeider is geen na- 
tuurproduct of spierencomplex, dat men 
natuurwetenschappelijk bekijkt en lou- 
ter economisch beoordeelt of taxeert 
als een neutraal arbeids- of productie- 
middel. Het is te hopen, dat de roof- 
bouwjaren voorgoed tot het verleden 
behoren. 

\7oor zover het oude fabrieksstelsel 
* nog regeert, dient het onbarmhartig 

aangevallen en verbanen te worden. 
De .grote armlastigheid van eertijds is 
de treurige en harde erfenis van een 
goor fabrieksstelsel uit de dagen, dat 
men de fabrieksschoorstenen bijna aan 
de voet van de kerktoren bouwde en 
de mens, als een versleten lastdier, aan 
de deuren der ingezetenen het kruiste- 
ken liet maken of het Onze Vader pre- 
velen aleer de cent van de particuliere 
liefdadigheid zuur uit de ene in de an- 
dere hand overging, of de pauper zijn 
troosteloze gang ging naar het Bur- 
gerlijk Armbestuur of het hulpbetoon 
van welk bureau ook. Zij bedelden hun 
dagelijks broöd onder het fiat der kerk- 
gangers, niet minder stilzwijgens over 
dan schulddig aan het pauperisme. Ook 
in de sociale en economische orde is 
de arbeider eerst en vooral Christen 
en mens. Allen, die dit ontkenden of 
ontkennen, plegen onrecht, gteven er^ 
gernis en zondigen tegen de liefde. 

Ook na de Franse revolutie van 1848, 
toen het recht op arbeid in alle 

harten leefde, bleef; de exploitatie van 
de ene mens door de andere, want in 
de kapitalistische economie blijft de ar- 
beid koopwaar en in de materialistische 
economie slavernij. Slechts in het licht 
van de bovennatuurlijke en de natuur- 
lijke orde samen zal de arbeid de er- 
kenning vinden, waarop zij recht heeft 
en zal men met alle middelen een 
nieuwe werkloosheid weten te voorko- 
men en te bestrijden. Wij denken hier- 
bij niet aan: stempelen, werkverschaf- 
fing, werkverruiming, zelfs niet aan 
overbruggingssteun en de D.U.W. 
Slechts de middelen, die de bestaans- 
zekerheid veilig stellen en de mense- 
lijke persoonlijkheid en waardigheid 
eerbiedigen, mogen in aanmerking ko- 
men. Hieronder vallen; de werkloos- 
heidsverzekering; de wachtgeldregeling 
mits geen verkapte stcuntrekkerij; te 
zijner tijd een minder-urige arbeids- 
week; bedrijfsgemeenschappcn, die de 
rechten en plichten van de arbeiders en 
het gehele bedrijf behartigen onder alle 
omstandigheden; werkobjecten met een 
wijze van uitvoering, die volkomen op 
één lijn staat met het vrije bedrijf; het 
vestigen van nieuwe industrieën en bij 
bestaande fabrieken, het verwerken van 
aanverwante of nevenproducten. Bi) één 
en ander behoudt de overheid een ad- 
viserende, stimulerende en subsidiërende 
taak als zij de bestaanszekerheid voor- 
staat, waarvan de arbeid de grondslag 
is; de arbeid, die primair heet en aan- 
gewend dient te worden vóór elk ander 
middel. 
Het blijft een onvervreemdbaar recht 
van de mens om door de arbeid zijn 
eeuwig en tijdelijk geluk na te streven. 
Het mysterie van de Verlossing verhief 
de arbeid van een paradijsvloek tot een 
  Paradijszegen. 
Moge het dit voor ons allen zijn of 
worden. 

JAN PATRIOT. 



EEN ZWERFTOCHT DOOR DE 
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Het tekenen van de Renville-overeenkomst legde hei Ned. leger de zware taak op de schouders om in 
de gcdemilit air is eerde zones de rechtsorde te herstellen en de verzorging van de verarmde bevolking met 
kracht ter hand te nemen. 
In de meeste gevallen verschilt het toegewezen gebied weinig met het voormalig actie-terrein. In Z-Suma- 
tra omvat het tevens een enorme moerasvlakte. Deze strekt zich uit van de zuid-grens van de oude residen- 
tie Palembang tot aan de benedenloop van de Moesi. De patrouille's in dit 20.000 km.2 groot moerasgebied 
zijn zwaar. Van één dezer tochten van 4-7 R.I. vertellen we U. 
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Een prauwenvaart door het moeras. 

Dè ganse nacht had de onrust van 't vertrek al 
door het kampement gespookt. Bij de jongens 

heerste de besluiteloze drukte van het laatste 
inpakken, terwijl aan de rivier, bij het flikkerend 
licht van stormlampen de prauwen geladen wer- 
den met voorraden voor de lange tocht. Laat in 
de nacht gleden de bootjes weg uit de kleine 
lichtplek bij de steiger en losten zich op in het 
duister van de Oosterse nacht. 
Zes man in een grote prauw, drie man in een 
kleine, in een ongemakkelijke houding. Ze pro- 
beerden de tekort gekomen slaap nog in te ha- 
len en doezelend lieten ze zich verder pagaaien, 
de bestemming tegemoet. 
Na enkele uren kroop het 
eerste morgenlicht langs de 
hemel omhoog en tekende 
het landschap zich vaag af 
in de vroege schemer. 
De rivier ging over in 
een groot loodkleurig meer 
waar enkele vogels ver- 
schrikt omhoog klapwiek- 
ten. De zon steeg en de 
hitte van de Indische zon 
liet zich behoorlijk gevoe- 
len toen een nauwer vaar- 
water bereikt werd, eigen- 
lijk scheuren in een on- 
metelijk rietland. Van de 
stuurmanskunst van de 
roerganger werd het uiter- 
terste gevraagd en de pa- 
gaaien moesten verwisseld 
v/orden voor de vaarbomen 
omdat er geen ruimte ge- 
noeg was de eersten te ge- 
bruiken. Het was zaak om 
bij elkaar te blijven want 
bij elke bocht kon je ver- 
schillende kanten uit en 
dus elkaar kwijt raken. De 
dag werd eentonig en sloom 
zat men te kaarten of wat 
te zingen. Laat in de mid- 
Jag werd de bosrand 
bereikt en daarmee ook 
breder water. Met de pa- 
gaaien ging het nu weer 
plugger en kwam men in een 
soort bosmeer aan, waar, in 
de half verrotte paalwonin- 
gen, nota bene nog mensen 
woonden. Toen het donker 
inviel voeren we door een 
tunnel van bomen en hoog er boven twinkelden 
de sterren in tropische pracht. 
Des nachts werd er door de wachtpost die op de 
voorplecht zat met een groot vuur voor hem, 
tweemaal alarm gemaakt voor olifanten die aan 
de oever kwamen drinken. Wilde zwijnen snoven 
langs de kant en apen kolonies kwamen nieuws- 
gierig kijken wat er nu toch wel gebeurde. De 
volgende dag was eentonig en een zucht van 
verlichting ontglipte toen in de vroege morgen- 
uren van de derde dag Pagar Dewa bereikt 
werd. 

De Marga Masoedji, verlaten en vervallen. 

T) agar Dewa, de hoofdplaats van de marga 
* Mesoedji, is gelegen aan de grote rivier, 
waaraan deze marga zijn naam ontleent, op de 
plek waar de Doengei Tepok uitmondt in de 
hoofdrivier. 
Hoewel de plaats vroeger welvarend moet zijn 
geweest, wordt haar centrum nu omringd door 
struikgewas en slingerplanten. De pasangrahan, 
het hotelletje voor doortrekkenden is verlaten. 
Waar eens de steiger lag, waarop de Pasirah 
in vol ornaat zijn hoge gasten ontving, steken 
nu enkele half verrotte palen troosteloos boven 
het water uit. 
De wegen zijn drassig en slecht onderhouden en 
op de ladangs, waar de rijstoogst staat,, dwalen 
kudden olifanten rond, die met speels gemak 

door de zwakke bamboe-omheiningen dringen, de 
pondoks (kleine paalwoningen) omver werpen 
en de oogst opvreten en vertrappen. Door de 
gaten in de paggar volgen de zwijnen en vol- 
tooien het werk. De bevolking leeft voornamelijk 
van de Oebi, de wortel, die de Indonesiër eet, 
wanneer hem niets anders meer rest. 
In de laatste vijf jaren zijn dan ook vele men- 
sen vertrokken. Zij pakten hun schamele bezit- 
tingen in hun prauw en zakten de rivier af; — 
wie weet, waar zjj terecht zijn gekomen. 
Het is in Pagar Dewa stil. De bevolking zwerft 
door de bossen om voedsel te zoeken. 
Zo is ook de toestand in de overige negen dor- 
pen van deze marga. De patrouille voer de Me- 
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FT. 77. PADAMARAN (Zd. Sumatra). Met 4 prauwen maakte 
een patrouille van 4-7 R.I. een 14-daagse tocht naar het practisch 
onbereikbare gebied van Pagardewa aan de kali Mesoedji, 
Er werd 53 uur aan een stuk gevaren. 

soedji op en bezocht alle doessoens, overal was 
het beeld hetzelfde: verlaten — vervallen. 

veral werd de komst van de kleine groep Ne- 
derlanders — de eersten sinds zes of zeven ja- 

ren met blijdschap begroet en beschouwd als het 
voorteken van een betere tijd. Op weg naar Pe- 
matang - panggan, de meest afgelegen doessoen 
in het Zuiden, ontmoetten wij een prauw met 
de Pengawa van dat dorp. Hij maakte ijlings 
rechtsomkeert en voer in zijn snelle prauw ons 
vooruit. Toen wij in het dorp aankwamen, ston- 
den de adathoofden aan de steiger om ons te 
ontvangen en op een beschaduwde plek voor de 
woning van het dorpshoofd stond een tafel met 
de „daftars", de registers van bevolking en 
oogst. Gedurende zes jaren zorgvuldig verbor- 
gen voor het oog der overheersers en even zorg- 
vuldig bijgehouden! 
Het dorp legde rekenschap af  
In het dorp, waar het voedselgebrek te lezen 
stond op de gezichten van de mensen werd een 
aanvang gemaakt met de distributie. Er werd 
zout verstrekt en de belofte voor rijst en 
kleding kon reeds gegeven worden. Een mantri- 
verpleger reisde met ons rond en bezocht de 
zieken. Alle Inwoners werden gevaccineerd. 
Een nieuw gebied is aan onze zorgen toever- 
trouwd. 
De opbouw kan weer beginnen! 

WEREjDI 

JHR. DE GEER. 

In plaats van blij te zijn, dat hij ondanks alles als een 
vergeten burger in Nederland kan leven, kan Jhr. de 
Geer maar niet zwijgen. In een brochure, waarin hl] 
zich een slachtoffer van rechtsbederf noemt, verge- 
lijkt hij zichzelf met Johan van Oldenbarneveldt. 
.— Hoe men verder ook over van Oldenbarneveldt 
moge denken, hij was in ieder geval een moedig 
man, die zijn verantwordelijkheid tot het bittere einde 
wist te dragen. De Geer blijkt dat zelfs niet te kun- 
nen. Het persoonlijke heimwee, dat hem indertijd 
naar Nederland dreef, en dat hem het Nederlands 
verzet ongunstig deed beïnvloeden, getuigt van een 
zodanig gebrek aan moed, dat iedere vergelijking met 
van Oldenbarneveldt voor diens nagedachtenis uiter- 
mate beledigend is. 

* 

UITWIJZIGING VAN DUITSERS. 
De Minister van Justitie, die wij, gezien zijn beleid 
inzake de berechting van politieke delinquenten, toch 
waarlijk geen gemis aan gevoelens van barmhartig- 
heid en menselijkheid kunnen verwijten, is de laatste 
weken van diverse zijden lastig gevallen inzake zijn 
beleid bij het uitwijzen van Duitsers. Men acht het 
niet te rijmen met de christelijke naastenliefde om al- 
hier vertoevende Duitsers naar een troosteloos oord 
als het huidige Duitsland terug te zenden. Men acht 
het voorts in ieder geval onverantwoordelijk om deze 
geboren Duitsers, in afwachting van hun uitwijzing 
onder onmenswaardige omstandigheden op te slui- 
ten. Men meent tenslotte, dat Nederland door deze 
uitwijzing toont hoe klein een land kan zijn. 
Deze critiek op het regeringsbeleid inzake de uit- 
wijzing van ongewenste Duitsers gaat kennelijk uit 
van een recht der betrokken Duitsers om in Neder- 
land te vertoeven en te blijven vertoeven. Zij acht 
het onrecht die Duitsers, wier verblijf in Nederland 
ongewenst te achten is, uit te wijzen, tenzij die uit- 
wijzing gepaard gaat met een bewijs van misdra- 
gingen. Zij heeft wel oog voor de belangen der be- 
trokken Duitsers, maar onderschat in ieder geval het 
belang van onze nationale veiligheid. Zij is bevreesd, 
dat bij een uitwijzing van circa 10% der in Neder- 
land verblijvende Duitsers aan enkele dier Duitsers 
onrecht zal geschieden en ziet over het hoofd of 
bagatelliseerd, dat daarbij aan 90% méér dan hun 
recht wordt gegeven. 
Wanneer de uitwijzing van Duitsers inderdaad naar 
strikte regels van recht zou geschieden, zouden niet 
10 maar wellicht 90% uitgewezen moeten worden: 
hun verblijf hier te lande is immers slechts een gunst, 
die verleend wordt zolang dat verblijf gewenst, al- 
thans niet ongewenst is. Wie in deze materie uit- 
gaat van een recht der Duitsers en het regeringsbeleid 
vanuit dit recht meent te mogen becritiseren, gaat 
tenenemale van een onjuist uitgangspunt uit. Wie 
daarentegen uitgaat van een formeel recht tot uit- 
wijzing van alle ongewenste Duitsers en dan in de 
practijk constateert, dat dit recht met zodanige soe- 
pelheid gehanteerd wordt, dat slechts circa 10% 
wordt uitgewezen, kan toch onmogelijk volhouden, 
dat deze uitwijzing toont hoe klein een land kan zijn. 

* 

„RECHTSHERSTEL". 
De illegale drukker A. H. Pasman, die in bezettings- 
tijd o.m. het drukken van het ondergrondse „Pa- 
rool" en van de „Schildpadreeks" verzorgd heeft, en 
die met zijn medewerkers betrokken is geweest in 
het z.g. „Tweede Paroolproces" is dezer dagen door 
het Beheersinstituut ernstig gedupeerd. 
Na de bevrijding had hij in huur de beschikking ge- 
kregen over een gedeelte van het materiaal der 
N.S.B.-drukkerij „Tampon" te Utrecht, waar in be- 
zettingstijd o.m. het weekblad „Storm" en de Vor- 
mingsbladen van de S.S. gedrukt zijn. 
Op 1 Juni 1948 heeft de heer A. Pasman echter be- 
richt ontvangen, dat de huur van het materiaal met 
ingang van 12 Juni is opgezegd. 

# De N.S.E.-drukkers zijn inmiddels door het Utrechtse 
Tribunaal veroordeeld, maar daarbij is van verbeurd- 
verklaring van enig deel van hun vermogen geen 
sprake geweest. 
Formeel is de zaak daarmede dus in orde. 
Dat de eigenaren door de bedrijfszuivering het recht 
is ontnomen om gedurende vele jaren een leidende 
functie in enig grafisch bedrijf te bekleden, speelt 
blijkbaar geen rol. Een stroman kan deze moeilijk- 
heid immers wel oplossen. En de belangen van Pas- 
man doen kennelijk ook niet veel terzake. Daar staan 
immers de rechten van de N.S.B.-drukker tegenover! 
— Aldus pleegt men in 1948 in Nederland „rechts- 
herstel": men herstelt N.S.B.-drukkers in hun rech- 
ten ten koste van door de Duitsers beroofde illegale 
drukkers! 



❖ BEZINT, EER GE BEGINT 
45- 

Wanneer ge ais militair van boord stapt, zo 
uit het verre Indië, dan begint voor velen 
Uwer het gewone, het burgerleven. Tijdens 

en na het militair verlof komt ge voor een heleboel 
beslissingen te staan. 
Beslissingen die niet enkel voor de eerste weken of 
maanden van betekenis kunnen zijn, maar voor ja- 
ren, ja zelfs voor het leven. 
Een rijp overwegen van mogelijkheden en dikwijls 
moeilijkheden, is hard noodzakelijk. 
Kiest zeker niet altijd de weg van de minste weer- 
stand. Ge zult er spijt van hebben en gedane zaken 
nemen geen keer. 

Zodra ge van boord stapt, heerst er 
een prettige stemming: de ontvangst 
is gul en hartelijk. Dat was het feest, 

xiy maar nu; na het bal. De feestrok zal 
dan verwisseld moeten worden voor 

thet gewone pakje, voor hei normale 
leven. Ge zult weer deel uit moeten 
maken van gezin, van de Kerk. fa- 
briek of kantoor en van de club. 
Juist hier komt ge voor de beslissin- 
gen te staan. 
Daarom; Bezint, eer ge begint. 

Zeker» ge wordt maar zo niet aan Uw lot overge- 
laten. De Overheid heeft in de vorm van Demobili- 
satie-voorzieningen een reeks mogelijkheden .gescha- 
pen, om de overgang naar het burgerleven te doen 
slagen. Dit besluit is echter geen feestplan, evenmin 
als het een entreebiljet voor luilekkerland kan zijn. 
Lee t en bestudeert het Besluit Demobilisatie-Voor- 
zieningen nauwkeurig. (Een beknopt overzicht er- 
van vindt ge in; „Salvo" van Januari—Februari 1948 
en het A.M.J.V. Maandblad, 2e Demobilisatie-num- 
mer, terwijl binnenkort „In een notedop" bij de Le- 
gervoorliditingsdienst verschijnt.) 
Neemt alles goed in U op. Overweegt Uw kansen 
en benut ze. Als U eenmaal gedemobiliseerd bent, is 
er wellicht niet meer die mogelijkheid. Bepraat Uw 
toekomst met de huisgenoten, vrienden, kennissen, 
met Uw werkgever of leermeesters. 
Vraagt het oordeel van het Plaatselijk Comité van 
de Nationale Demobilisatie Raad en van het Ge- 
westelijk Kantoor van de Sociale Dienst. 
Ook „De Zwerver" staat U steeds door haar be- 
richtgeving met raad en daad ter zijde. 

De Res. Ie Lt. 
Drs. ]. M. M. HORNIX. 

verbonden aan de Psychologische Dienst van 
de Koninklijke Landmacht, richt zich in neven- 
staande bijdrage mei enkele waardevolle ad- 
viezen lot de terugkerende oorlogsvrijwilligers. 
Hoewel ons blad in handen komt van een groot 
aantal O.V.W.-ers, meent de redactie, de le- 
zers van ons blad niettemin te mogen verzoe- 
ken. dit exemplaar zoveel mogelijk toe te zen- 
den aan de militairen, die binnenkort zullen 

 ^demobiliseren. ^ 

Benut allereerst Uw verlof goed. Ziet rond wat er 
zo al veranderd is in Nederland. Maakt gebruik 

van de Spoorwegen, ge hebt immers vrij gebruik. Be- 
zoekt Uw familieleden, kennissen, maar vergeet ook 
mogelijke werkgevers niet en  bekijkt ook eens 
Uw land. 
Besteedt het geld, dat ge ontvangen hebt goed; na- 
melijk voor het doel waarvoor het gegeven werd, 
voor burgerkleding en eerste behoeften. 
„Verbioscoop" en „vercafé" niet te veel. Zet het 
ook niet om in cadeaux; ge hebt Uw geld hard no- 
dig, evenzo Uw textielpunten. 
Weest niet te haastig, kijkt op Uw gemak uit naar 
een baan, zo ge er geen had. Verandert niet te over- 
haast van beroep of werkgever. Ook hier geldt: 
schoenmaker blijf bij je leest. 
Dit zelfde is er ook ten aanzien van de politiek en 
ten aanzien van meisje en vrienden. 
De politiek is als steeds een moeilijk ding. Ge kunt 
dit zo maar niet een-twee-drie beoordelen en over- 
zien. Laat U door ervaren mensen hieromtrent in- 
lichten en kiest zonodig na rijp beraad. 
Ook de keuze van een meisje of vrouw vergt dik- 
wijls een rijpe overweging. Gaat niet hals over kop 
te werk. Overschrijdt pas de demarcatielijn van het 
huwelijk, wanneer ge elkaar goed kent. 
Laat Uw oude vrienden niet in de steek. Ook niet 
hen, die U verzorgd hebben met alle mogelijke ga- 
ven in Indië. 
Ge dient weer zo gauw mogelijk burger te worden. 

dat is in de eerste plaats een zaak voor U zelf. Ieder- 
een zal daaraan mede willen werken. Maar zij ver- 
wachten ook dat gij dat doet. 
Demobiliseren betekent ook wel in de rij staan. Gij 
hebt voorkeursrechten, maar ondanks dat is het niet 
altijd mogelijk dat ge op Uw wenken bediend wordt. 
Blijft kalm  en rookt een sigaret, met of zonder 
heimwee naar Indië. Bedenkt dat er overal instan- 
ties zijn, die U willen en kunnen bijstaan. Zij zijn er 
voor de demobilisant, gebruikt ze. 
Dit geldt zeker ten aanzien van de huisvesting. Dit 
is en blijft voor een ieder in Nederland een moeilijk 
probleem. Ijzer valt ook hier niet met handen te 
breken. Ge wordt met prioriteit behandeld, dat ligt 
wettelijk vast, eist niet het onmogelijke. Vraagt ook 
hier bijstand. 
O.V.W.-ers bezint, eer ge begint aan het burger- 
leven. 
Er is een mogelijkheid om in militaire dienst te blij- 

ven, doch ook de kansen in het bedrijfsleven zijn 
thans niet slecht. Zorgt dat ge geschoold in een func- 
tie geraakt. Dit houdt voor het militaire leven in; met 
een rang: voor het bedrijfsleven; met een zekere vak- 
bekwaamheid. 
Verzoekt — indien nodig — steeds om geschoold te 
worden. 
Voltooit zonodig Uw studie  en zit ook s avonds 
niet stil, maar volgt een cursus. Ge moet toch een 
behoorlijk loon of salaris kunnen verdienen, anders 
valt de demarcatielijn van het huwelijk moeilijk te 
overschrijden. 
Mogen de hier gegeven wenken, welke allen onge- 
twijfeld bekend zijn, nog eens in herinnering worden 
gebracht, omdat op vele punten de score, gezien de 
opgedane ervaringen, nog tamelijk laag staat. 
Wie lang uit Holland is weg geweest en in Indië 
een vreemd en soms opwindend leven heeft gehad, 
staat hier in het kalme Moederland in het begin wel 
een beetje onwennig te kijken en voelt zich niet di- 
rect thuis. Nederland heeft op een kalme, overdachte 
wijze voor de demobilisanten voorzieningen getrof- 
fen. 
Het verwacht dat gij er gebruik van maakt. Als ge 
U bezint voor ge begint, dan zal de aanpassing niet 
lastig zijn en niet lang duren, zulks tot voordeel van 
Uzelf en van Nederland. 

ZUID-SLEESWI|K, SLACHTOFFER VAN 

Reeds in 1919 heeft men getracht het Sleeswijkse probleem, ontstaan door 
de Duitse annexatie ten tijde van Bismarck, op te lossen. Meer dan een 
eeuw lang is deze kwestie met tussenpozen aan de orde geweest. 
Een tamelijk grote groep wenst aansluiting hij Denemarken, maar Enge- 
land houdt dit tegen en het is de vraag of dit streven nu met succes 
bekroond zal worden. 

De Duitse veroveringszucht begon reeds in de 
dagen van Bismarck. Honderd jaar geleden 
lag in het Noorden van het tegenwoordige 

Duitsland het hertogdom Sleeswijk-Holstein. 
Dit hertogdom vormde een personele unie met 
Denemarken, d.w.z. de Koning van Denemarken 
was tevens hertog van Sleeswijk-Holstein. De 
Pruisische veroveraar, wist het in 1864 echter 
zover te brengen, dat Sleeswijk-Holstein als pro- 
vincie van Pruisen bij Duitsland werd ingelijfd. 
De bewoners van Holstein spraken Duits, doch 
zij die in Sleeswijk woonden waren Denen van 
origine en hadden het Deens als voertaal. 
Na de eerste wereldoorlog kwam de Noordelijke 
helft van Sleeswijk terug aan Denemarken. De 
Zuidelijke helft bleef evenwel aan Duitsland. Een 
groot gedeelte van de mensen, die daar woonden, 
is dit steeds als een onrecht blijven voelen. 

Nu, na de tweede wereldoorlog, dringen zij op- 
nieuw sterk aan op aansluiting bij Denemar- 

ken en eisen een volksstemming. Engeland staat 
hier afwijzend tegenover omdat het meent dat 
hierdoor in de toekomst nieuwe moeilijkheden 
zullen rijzen. 
Zoals reeds opgemerkt spraken de bewoners van 
Sleeswijk, Deens. Doordat het gebied bijna hon- 
derd jaar bfl Duitsland heeft behoord, is het 
langzamerhand een Duits sprekend land gewor- 
den. Wel is er in dit Duits een sterk Deens ac- 
cent te onderkennen. Br is momenteel nog een 
tamelijk grote groep die Fries spreekt. 
Hoewel het grootste deel der bevolking tegen- 
woordig streeft naar afscheiding van Duitsland, 
was men bjj de opkomst van het Hitlerregiem 

tamelijk nazi-gezind. Bij de verkiezingen voor 
de Rijksdag in 1932 en 1933 stemde ruim 50% 
der bevolking nationaal-socialistisch. Dit valt 
niet te verwonderen. De meerderheid der Zuid- 
Sleeswijkse boeren stond er economisch gezien 
slecht voor en ook voor de handel in de stadjes 
zag het er niet rooskleurig uit. Het nationaal- 
socialisme beloofde gouden bergen. 
Nadat de nazi's in 1933 in Duitsland aan de 
macht kwamen, begonnen de Zuid-Sleeswjjkers 
echter langzamerhand in te zien, wat dit regiem 
in feite betekende. 

Een zaak, momenteel van speciaal belang, is 
de toenemende vraag naar de vestiging van 

Deense scholen. Bij de capitulatie in 1945 wa- 
ren er slechts 10 Deense scholen. Op 't ogenblik 
Is dit aantal gestegen tot 55 en er zijn nog 155 
aanvragen voor vestiging in behandeling. Een 
groot gedeelte der bevolking probeert weer Deens 
te leren. Door de gesloten grens kunnen echter 
weinig Deense boeken en kranten ingevoerd 
worden. 
De Britten werken de Zuid-Sleeswijkers in hun 
heroriëntatie op Denemarken zoveel mogelijk te- 
gen. Op bepaalde terreinen heeft de bevolking 
niet dezelfde rechten gekregen als de Duitsers. 
In het stadje Flensborg zouden 2000 kinderen 
van Duitse naar Deense scholen overgaan. De 
gemeenteraad verbood dit. Derhalve proclameer- 
den de ouders als protest tegen dit verbod een 
schoolstaking. Enkele maanden heeft deze sta- 
king geduurd en al die tijd gingen 2000 kinderen 
niet naar school. 

DUITSE AGRESSIE 

Een andere voortdurende ergernis voor de Zuid- 
Sleeswijkers vormen de 300.000 Oost-Prui- 

sische evacué's. Deze evacué's bekleden over het 
algemeen de belangrijkste posten. Van de zes 
voornaamste politie-autoriteiten in dit gebied is 
er slechts één Zuid-Sleeswijker. Voor het lagere 
politie-personeel geldt hetzelfde. Door het grote 
aantal Oost-Pruisen, dat zich in Zuld-Sleeswijk 
bevindt, loopt deze provincie gevaar een com- 
plete structuurverandering van zijn bevolking te 
ondergaan, indien deze mensen zich hier blijvend 
vestigen; vooral daar de bevolkingsaanwas van 
de Oost-Pruisen veel groter is dan van de oor- 
spronkelijke bevolking. 

Denemarken eist verwijdering van de evacué's en 
een volksstemming onder de 350.000 inwoners 
van Zuid-Sleeswijk, waardoor dan beslist zou 
worden of dit gebied in de toekomst tot Duits- 
land, dan wel tot Denemarken zal behoren. Dit 
is ook de mening van het Deense volk, wat bleek 
bij een recent Gallup-onderzoek. 76% van het 
Deense volk antwoordde „ja" op de vraag of de 
Deense regering zou moeten proberen om in het 
vredesverdrag een bepaling ingevoegd te krijgen, 
ten doel hebbende dat de vaste bevolking van 
Zuid-Sleeswijk recht moet hebben om te beslis- 
sen, tot welk land zij wensen te behoren. Slechts 
9% beantwoordde deze vraag met „nee". 15% 
had geen opinie. De personen, die ondervraagd 
werden behoorden tot alle politieke partijen, van 
Conservatief tot Communist. (Van de Commu- 
nisten waren 66% voor een volksstemming, 
Sociaal Democraten 70%, Radicaal Liberalen 
85%, Conservatieven W- en Gematigd Libera- 
len 87%). 
Wel een bewijs dat het vraagstuk leeft in aller 
harten. Zuid-Sleeswijk verlangt naar de moge- 
lijkheid om aan de opbouw te beginnen en zich 
te ontworstelen aan de situatie die door de val 
van het Derde Rijk ontstaan is. Het wil '" eer 
worden wat het vroeger was: een zelfstandige 
eenheid waarin de moffenlaars niet meer heer- 
sen zal. 
Moge het nu daarin slagen! „JELLE" 



Gedreven 

Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

..BOB VAN STEENWIJK". 

De achtervolging door Horac 
en zyn handlangers. 

Zoals reeds even werd gememoreerd, had het 
felle speuren door de politie in de Joure-zaak 

enig succes geboekt. Nadat de plaatselijke politie 
te Joure de S.D. te 's-Gravenhage van de overval 
op het distributiekantoor op de hoogte had ge- 
steld, werd onmiddellijk op last en onder leiding 
van de S.D.-commissaris Horac, de leider van net 
beruchte Sonderkommando Gruppe V. van de S.D. 
een energieke jacht op Dobbe en zijn medewer- 
kers van de groep V.N. ingezet. 
Horac, die tevens SS officier was, had reeds voor 
zjjn komst in Nederland, een grondige ervaring 
opgedaan op het gebied van illegale strijdmetho- 
den. Van 1932 af was hij lid van de Oostenrijkse 
Nazi-party en de S.A. en na het verbod van zijn 
partij, had hij een actief aandeel gehad in de 
illegale Nazi-beweging, welke door haar verra- 
derspraktijken mede de Anschluss met Duitsland 
tot een feit maakte. Voor zijn verradersdiensten, 
„den lande bewezen", ontving hij na de 
Anschluss de Ostmarkmedaille, terwijl men hem 
benoemde tot Kriminal-Kommissar bij de Leit- 
Btelle van de Kriminal-Polizei te Munchen. Zijn 
diensttijd in de illegale Nazi-gelederen werden als 
echte dienstjaren beschouwd bfl de vaststelling 
van zijn salaris, terwijl hem tevens een groot 
bedrag als schadeloosstelling werd toegekend. 
Geen wonder, dat zijn Oostenrijkse vriend en 
leermeester, Seys Inquart, hem na de bezetting 
van ons land, als volkomen betrouwbaar Nazi- 
medewerker hierheen liet komen en hem aan het 
hoofd stelde van een der afdelingen van de 
Sicherheitsdienst. 
Bij de achtervolging van Dobbe en diens mede- 
werkers heeft Horac op de meest sluw-psycholo- 
gische wijze gebruik gemaakt van de practijken 
m de Nazi-leerschool opgedaan; zo sluw, dat zijn 
satellieten zijn streken soms niet begrepen en 

mm 

Hij verzekerde zich van de medewerking van 
enige leden der toenmalige staatsrecherche, die 
bij Sonderkommando V. werden ingedeeld. De 
rechercheurs Noppen en Flipse, de leider tegen 
wie „Radio Oranje" later waarschuwde, behoor- 
den al spoedig tot zijn meest intieme en toege- 
wijde volgelingen. 
De onder Horac staande bijzondere afdeling was 
in Augustus 1941 opgericht, met medewerking 
van de Nederlandse politie-autoriteiten: J. Gre- 
veling, G. W. Kallenborn, J. W. Valken en de 
toenmalige directeur van het Centraal Distribu- 
tiekantoor, De Hoo, die daartoe besprekingen 
voerden met hooggeplaatste Duitse politie-auto- 
riteiten van de S.D. als Wensky, Dr. Maly, Dr. 
Harster, Horac en Rauter, op wier verzoek men 
zelfs een compleet schematisch plan ontwierp. 
Met de instelling van dit Sonderkommando, had- 
den de Duitsers ten doel de bestrijding van de- 
licten ten aanzien van distributie-bescheiden, 
diefstal, oplichting, vervalsing, kortom met alle 
soortgelijke handelingen, welke de bezettende 
macht konden schaden. 
In hoeverre het nu geoorloofd was, dat Neder- 
landse politie-ambtenaren aan de op- en inrich- 
ting van deze afdeling medewerkten of daarbij 
dienstnamen, zullen dezen met hun eigen gewe- 
ten heben uit te maken. Voor echte vaderlanders 
zweemt dit optreden naar landverraad. Want het 
actief medewerken aan dit Sonderkommando en 
opzettelijke hulpverlening aan de vijand had 
tot gevolg, dat men zich schuldig maakte aan de 
arrestatie en uitlevering aan de vijand van bona- 
fide illegale werkers, wier lot een onvermijdelijke 
plaatsing voor de Duitse vuurpelotons zou zijn. 

Als schilder vermomd, met 
een verfpot in de hand  

enkele der aanvankelijk gearresteerden zijn ver- 
raderlijke toeleg niet doorzagen. Daar kwam nog 
bij, dat Rauter, die Dobbe als een der leidende 
figuren van het verzet en als een der gevaar- 
lijkste tegenstanders van de bezettende macht 
beschouwde, persoonlijk geheime instructies aan 
Horac gaf, geen middel onbeproefd te laten, om 
Dobbe in handen te krijgen. 
Een ware wedloop ontstond tussen de Gruppen 
IV. en V van de S.D. om Theo te arresteren, 
maar de eerzucht dreef Horac, om zich dat suo- 
oes niet door de politieke-afdeling te laten af- 
snoepen. 

De verklaringen, waarmede zij hun geweten 
trachten te sussen, omtrent „het dienen van Ne- 
derlandse belangen, door opsporing en arrestatie 
van personen, die de Nederlandse voedselvoor- 
ziening in gevaar brachten", strookten allerminst 
met de ware bedoelingen van de vijand. 
Het was voor een leder, die in deze een prin- 
cipiële gedragslijn volgde, duidelijk, dat de Ne- 
derlandse bodemopbrengst en voedselproductie 
slechts objecten waren van Germaanse roof en 
uitbuiting in het belang van het Duitse oorlogs- 
potentieel. 
Dat de Duitsers zich niet om de voedselpositie 

En velen vielen om hen heen  
Hun rijen sloten weer in één. 
En steeds opnieuw en onversaagd. 
Werd aan des vijands macht geknaagd. 
Zo trokken z' op en vochten. 
Het leger der Gezochten. 

van ons volk bekommerden, hebben wij maar 
al te ellendig aan den lijve ondervonden. 
Bovendien was het zowel hen, die aan de tot 
standkoming van dit Kommando hun medewer- 
king verleenden, als de daarbij werkzame „Ne- 
derlandse" rechercheurs bekend, dat de door 
hen en hun Duitse chefs toegepaste methoden: 
Schutzhaft, bunkeropsluiting, concentratiekamp- 
straffen, arrestatie van gijzelaars en doodstraf- 
fen, in wezen betekende verkrachting van de Ne- 
derlandse strafnormen en het Nederlandse straf- 
procesrecht. Het was dan ook mede deze afde- 
ling, Gruppe V. der S.D., welke met alle gevolgen 
van dien een niet onbelangrijk deel der concen- 
tratiekampen zou vullen. 

* * * 
Onmiddellijk na de arrestaties van de joden, 

welke door Dobbe aan een onderduikadres 
waren geholpen, de familie Seligman en Polak; 
van de heer Hofkamp en de agenten van politie, 
Sytze de Jong en Nieuwland, begon Horac, die 
zelf de verhoren leidde, met zijn geraffineerd 
spel. De namen van de overvallers werden hem 
genoemd en hij kwam te wéten, dat Dobbe de 
leider was; Dobbe, de ter dood veroordeelde, de 
verzetsman, die al zoveel last aan de bezettende 
overheid had bezorgd; en welke als een der voor- 
naamste verzetsleiders werd beschouwd, een we- 
tenschap, waarover Noppen en Flipse aan de 
S.D. een uitvoerig rapport uitbrachten. Zijn 
arrestatie en liquidering zou volgens de Duitse 
opvattingen aan het verzet een onoverkomelijk 
verlies berokkenen. Horac wilde de man zijn, die 
deze Dobbe zou uitschakelen. 
De gearresteerden, die uit de aard der zaak hun 
eigen aandeel als niet belangrijk voorstelden, 
vonden bij Horac een gewillig oor. De sluwe vo- 
gel deelde hun mede, dat hij de overtuiging be- 
zat, dat zij er eigenlijk gezegd, maar lelijk in- 
gevlogen waren; dat zij, voor zover ze de hel- 
pende hand hadden gereikt, uit idealisme hadden 
gehandeld, hetgeen Horac uitstekend kon begrij- 
pen en vergoelijken. Hij zelf was ook een goed 
vaderlander en een idealist. De werkelijke daders 
echter waren misdadigers; er op uit, om zich- 
zelf te bevoordelen en anderen met de gebakken 
peren te laten zitten. Horac zou hen, de slacht- 
offers ter zijde staan. Zij zouden op vrije voeten 
worden gesteld, maar ze moesten medehelpen, de 
verleiders en misdadigers onschadelijk te maken. 
De gearresteerden luisterden gretig naar het 
gefluit van de gewiekste vogelaar en vlogen in 
het net  
De nodige gegevens waren nu binnen en de jacht 
kon beginnen. Via het bureau in Den Haag, 
waar de duplicaten van de persoonsbewijzen- 
foto's werden bewaard, verkreeg hij de portretten 
van de gezochten, welke werden vermenigvul- 
digd. In het politieblad verscheen een verzoek 
tot aanhouding en voorgeleiding later gevolgd 
door een foto-signalering onder ƒ 10.000 belo- 
ning, en de beide rechercheurs Noppen en Flipse, 
welke aan het Sonderkommando waren toege- 
voegd, speelden welbewust het duistere spelletje 
mee. Zij waren er wel degelijk van op de hoogte, 
dat ze geen dieven en inbrekers najaagden. Hun 
collega T. de Bie legdé na de capitulatie van de 
Edelgermanen, in Augustus '45 de verklaring af, 
dat algemeen „door de rijksrecherche werd ver- 
ondersteld. dat er hier (overval Joure) sprake 
was, van een ondergrondse verzetsbeweging", 
terwijl de inspecteur K. H. Luurssen, die als tolk 
aan het Sonderkommando was toegevoegd, ver- 
klaarde, dat hq persoonlijk na een woordenwis- 
seling met Horac deze toevoegde, „dat hy nim- 
mer in politieke zaken had gewerkt en daaraan 
ook nimmer zyn medewerking zou verlenen". 
„Met my", zo gaat zyn verklaring verder", „wa- 
ren alle rechercheurs uit de ryksrecherche, voor- 
zover ik dit hoorde, uit deze zaak verdwenen, 
met uitzondering van Noppen en Flipse. Deze 
laatsten hebben nadien nog maanden lang met 
Horac in deze zaak gewerkt". 
Over Noppen gaat het rapport verder: „Ik be- 
gryp volkomen, dat hy vandaag veel spyt heeft 
van zyn overdreven dlenstyver in polltiefce aan- 



gelegenheden, doch Iaat hi} flink zijn en de con- 
sequentie daarvan aanvaarden." 
Ten aanzien van Flipse wordt meegedeeld, dat 
hij enige weken na de bevrijding een bezoek bjj 
deze politie-inspecteur bracht, om diens hulp in 
te roepen. Hij deelde mede, „dat hij reeds enkele 
weken met zelfmoordplannen rondliep en er toch 
zo'n spijt van had, zich door die gemene vent 
(Noppen) te hebben laten leiden." 
Toen Noppen en Flipse ijverig speurend het 
jachthuis hadden ontdekt, vonden zij daar de op- 
gehangen flessen met opschriften. Zij vernamen 
tevens, dat een meisje, dat onderduiken moest, 
maar voor wie niet onmiddellijk een onderduik- 
adres was gevonden, daar een nacht in een ka- 
mertje had doorgebracht. Het illustre drietal 
maakte van deze omstandigheden gebruik, om 
de vluchtelingen zwart te maken, tegenover de 
tqdelijk gearresteerden. „Zie je nu wel, ze laten 
jullie de kastanjes uit het vuur halen, terwijl ze 
zelf als Tempelieren leven." 
Deze walgelijke verdachtmakingen werden ge- 
lanceerd door dezelfde heren, die, na elke door 
hen verrichte arrestatie, hun vreugde daarover 
uitleefden in het obscure café „De Gerstenkorrel" 
te Amsterdam, een rendez-vousplaats van S.D.- 
ers met hun handlangers en spionnen, waar 
drank en vrouwen nooit ontbraken. 
En Nieuwland en Sytze de Jong, die dolgraag 
weer in vrijheid wilden gesteld worden, hapten 
welbewust van de koek. die hun werd voorge- 
houden. Zij beloofden, als ze vrijgelaten werden, 
mee te helpen zoeken naar de onverlaten. 

* * ■»! 

Horac wil Dobbe spreken. 
Ongeveer drie weken na de overval werd het 

eerste slachtoffer van de S.D. Frekenhorst te 
Amsterdam gearresteerd. 
Na enige verhoren, persoonlijk geleid door 
Horac, werd Frekenhorst door de laatste mee- 
gedeeld, dat hij hem een nette kerel vond en 
hem een kans wilde geven. Hij zou in vrijheid 
worden gesteld, maar moest dan contact zoeken 
met de andere verdachten uit de zaak Joure. 
"Horac wilde n.1. met hen tot een compromis ko- 
men. Daarvoor moesten zij, eventueel Dobbe al- 
leen als hun vertegenwoordiger, op een door 
Horac vastgesteld tijdstip in hotel Frank te 
Amersfoort verschijnen, ongewapend. Horac zou 
daar dan eveneens ongewapend en onvergezeld 
door anderen, aanwezig zqn. Door inspecteur 
Luurssen en Horac werd Frekenhorst toen naar 
een hotel aan het Damrak gebracht en hier werd 
door hen afscheid van hem genomen. 
Frekenhorst vertrok naar Woudenberg, zocht 
Dobbe op en vertelde hem zqn ervaringen. Horac 
stelde de eis, dat voortaan geen overvallen meer 
mochten plaatsvinden en dat de uitgave van 
„Vrij Nederland" onmiddellijk zou worden ge- 
staakt. Werd aan deze eis geen gevolg gegeven, 
dan zouden alle reeds gearresteerden worden ge- 
fusilleerd, terwijl alle familieleden van de daders 
gevangen gezet zouden worden. Indien aan de 
ander kant Horac's eisen werden ingewilligd, dan 
zouden alle reeds gearresteerde personen uit het 
verband van „Vrij Nederland" vrijgelaten worden 
en zou de jodenvervolging worden gestaakt. 
Hoewel Frekenhorst door de eisen van Horac 
nogal erg geïntimideerd was, werd deze methode 
door Dobbe doorzien als een listig middel om de 
gezochten in handen te kragen. Hij verzocht 
Evert, op het door Horac vastgestelde tijdstip, 
een aan Horac gerichte brief te bezorgen aan 
het hotel in Amersfoort. De uiterste voorzichtig- 
heid werd hem bevolen. Evert ging er heen, als 
schilder vermomd, met een verfpot in de hand. 
Bij het hotel aangekomen, zag hjj daar in de 
buurt een aantal auto's staan, op verdachte wijze 
geparkeerd, terwijl een aantal zeer verdachte 
personen zich in de omtrek ophielden. Hij gaf de 
brief af aan een loopjongen, met de opdracht, 
die aan een kellner van het hotel te overhandi- 
gen. Van Voorthuizen stelde zich toen onmid- 
dellijk met Dobbe in verbinding om hem de 
situatie mee te delen. Deze belde daarop Horac 
op en vertelde hem, dat hij niet zou komen, om- 
dat Horac zich niet aan de afspraak had ge- 
houden. , _ 

(Wordt vervolgd). 

❖ DE SMOES 

Mijn artikel onder de titel: „Jammer, droevig en 
belachelijk" heeft nog andere pennen in be- 

weging gebracht dan die van de heer van S. uit 
Nijmegen, met wie ik reeds in een vorig nummer 
de pen kruiste. De heer F. uit Beverwijk onderlijnt 
In een uitvoerige brief nog eens in grote trekken wat 
ik reeds had geschreven 
over de onvoldoende gees- 
telijke bewapening van vele 
Stichtingsmedewerkers. Hij 
dringt aan op verbreiding 
van de Stichtingsgedachte 
op de ruimst mogelijke 
schaal, vooral ook via de 
pers. Verder meent hij, dat 
de staat op ernstige wijze 
tekort schiet t.a.v. de fi- 
nanciële plichten jegens de 
verzetsslachtoffers, hoewel 
deze tekortkomingen hem 
er niet van weerhouden vol- 
ledige (ook financiële) me- 
dewerking aan de Stichting te geven. De heer S, 
uit Heerlen (en met hem vele anderen) is blijkbaar 
ook voorstander van Staatsverzorging en vindt de 
door mij geponeerde „smoes" kennelijk een smoes 
als hij schrijft: 

het gestelde in het artikel Stichting 1940-—■ 
1945 in Uw nr. 21 van 28 Mei j.1. zal ik gaarne na- 
dere argumenten kennen, m.n. tegen de „smoes ; dat 
men niet betaalt omdat de staat ervoor dient te 
zorgen." 

Ik ben zo vrij om, tussen de regels lezende, te ver- 
onderstellen dat de heer S. het niet met mij eens 

is. Hij vindt het beslist geen smoes als men niet be- 
taalt indien men van mening is, dat de staat ervoor 
dient te zorgen. Ik geloof, dat de heer S. twee din- 
gen door elkaar haalt: werkelijkheid en wensen. Wij 
hebben van de feiten uit te gaan en niet van wens- 
dromen. Die feiten zijn, dat de staat de volledige 
verzorging der verzetsslachtoffers niet op zich neemt, 
maar een gedeelte van die verzorging overlaat aan 
ons initiatief. De staat moet het doen, prachtig, 
maar mogen wij, nu hij het niet doet, ons daarom 
aan onze persoonlijke plichten onttrekken, omdat de 
staat in gebreke blijft? Dat is te gek om los te lo- 
pen. Zolang de staat een andere opvatting omtrent 
de zorg voor verzetsslachtoffers schijnt te huldigen 
dan de oud-verzetters, mogen wij onze plicht niet 
endosseren aan de staat en dus blijft die plicht — 
voor iedere Nederlander — bestaan. Laat ik een 
duidelijk voorbeeld geven. 
Er is in een stadje een reddingsbrigade opgericht tot 
het redden van drenkelingen. Kort daarop valt een 
kind in het water, het staat op het punt te verdrin- 

9 9 

ken terwijl Jansen, geen lid der brigade, er naar staat 
te kijken. Nu zou het van Jansên een misdadige 
smoes zijn als hij redeneerde; We hebben hier een 
reddingsbrigade. Die is nu wel niet aanwezig, maar 
eigenlijk behoort zij hier toch te zijn om dat kind 
te redden, dus blijf ik maar even kijken, hoewel het 

een triest gezicht is en een 
schande voor de brigade." 

Zowaar als Jansen in dit 
geval een smoes verzint 
om zijn gestreken zomer- 
pak in de plooi te hou- 
den, zo waar bedient de 
Nederlander zich van een 
smoes, als hij, omdat de 
staat tekort schiet, zich 
eenzelfde vrijheid permit- 
teert. 

Iets geheel anders is het na- 
tuurlijk als men, betalende, 

de, zegt: „Dit werk behoort de staat te doen." Met 
de gedachte als zodanig kan ik tot op zekere hoogte 
accoord gaan en het is wel verre van mij om die ge- 
dachte op zich zelf een smoes te noemen. Maar zo- 
dra men er een motief aan poogt te ontlenen om alle 
financiële medewerking aan de stichting te ontzeg- 
gen wordt de redenering verdacht spitsvondig. Als 
iemand zegt: ik betaal niet omdat ik geen geld heb, 
dan zeg ik: oké en pak mijn biezen, maar zodra iemand 
schuilevink gaat spelen en zich er af maakt met het 
verzinsel: de staat moet het doen, dan kom ik in 
het geweer, want het is een onredelijk motief. 

u nog even over de staatsgedachte zelf. Zoals 
gezegd; tot op zekere hoogte ben ik het er mee 

eens. Alleen mogen wij niet vergeten, dat de stich- 
ting zich naast financiële zorg ook ■— en niet in de 
laatste plaats — morele steun ten doel stelt. Dat kost 
ook geld. Weer rekening staat? Uitstekend, maar be- 
denk dan daarbij, dat de stichting zich daarmee met 
huid en haar aan de staat verkoopt en geen enkele 
vrijheid over houdt om t.a.v. wettelijke grensgeval- 
len, die zich nu eenmaal onmogelijk in een ambtelijk 
keurs laten persen, bijzondere regelingen in het leven 
te roepen. Ook de opvoeding van kinderen van hen, 
die vielen, vraagt een grote mate van soepelheid en 
vrijheid voor de verzorger, die de staat zich zelf 
niet kan geven, die zich ook niet wettelijk vast laat 
leggen, doch die het particulier orgaan met een warm 
hart zal weten te vinden. 
Daarop ziende kan het zijn voordelen hebben niet 
alles door de staat te laten regelen doch zelf een 
vinger in de pap te houden. 

TOON. 

N; 

Aflassing van de feestelijkheden 
bij het aanstaande 
Regeringsjubileum. 

????? 
Maakt U geen zorgen waarde lezer, deze kop 
dient alleen maar om Uw aandacht te vragen 
voor de 100.000 jongens die hun trouw aan 
het Oranje Huis niet tonen kunnen. Die niet 
kunnen meedelen in de feestvreugde die U en 
wij op een zo hoge prijs stellen. 
Laat ook onze militairen meeleven in de hulde 
die gebracht zal worden. Stelt gij hen daar- 
toe in de gelegenheid door hen nu nog een 
Indië-abonnement op ons blad te geven, dan 
zullen wij zorgen dat zij het jubileumnummer 
op tijd ontvangen! 
Het kost U zo weinig, zij hebben er zoveel 
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GOIWN. en LO.-LKP.-Stichting. 
Ditgave van de 

„Stichting De Zwerver", 
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Administratie: 41063 
Advertentlest 44103. 

Giro: No. 109588 t.n.v. LO.-LKP.* 
Stichting (zelfde adres). 

SOLDAAT OVERZEE 

Een stafcompie lag aan zo'n rivier (kali — red), 
waar honderden bomen in waren gedeponeerd. De 
riviefheet de Batang Arau en is een droom van pure 
jade, gevat in sprookjesachtige cassetten van bebos- 
te heuvels. Varen op de Batang Arau zou een idylle 
kunnen zijn, maar het was bittere ernst. 
De jongens vonden en leenden boten, die vol scheu- 
ren en gaten zaten. Ze metselden de boten dicht en 
repareerden ze tot aardige sloepen compleet met zeil 

, en riemen. Daarmee gingen ze de rivier op, vijf sol- 
daten onder leiding van een gewezen raillegger. Om 
beurten doken ze in het vier tot vijf meter diepe wa- 
ter en tastten de modderige bodem af; als ze een bom 
gelocaliseerd hadden, bond de duiker een touw om 
de vleugels en hesen ze met vereende krachten de 
gevaarten van zestig kilo naar boven. 
Op deze wijze borgen ze heel wat bommen, maar 
het was een zwaar en tijdrovend bedrijf, dat niet 
zonder gevaren was; daarbij kregen ze last van ogen 
en oren. Daarom leenden ze bij de "Welfare-bibliotheek 
drie boeken van Wllliam Beeke, de vermaarde diep- 
zee-onderzoeker en uitvinder van de diepzeeklok. 
Toen ze die boeken door gelezen hadden, kenden ze 
het vak en maakten uit een oud benzineblik, een 
fietspomp en drie stukken luchtslang een duikerklok, 
die ze verzwaarden met zandzakjes tot een gewicht 
van 30 kilo en waar ze twintig minuten en langer 
mee in zeven meter diep water konden zoeken naar 
bommen. Het apparaat werkte perfect; de contröle- 
meter van de atmosferische druk was de waaier van 
dikke luchtbellen, die opborrelde boven de plaats, 
waar de duiker bezig was. De man, die zwetend aan 
de pomp stond, legde het uit: — Kunte goej' zien; 
aas d'r viel bubbeltjes zijn hettie loeft saat; zien je 
niks dan moete aaledonders hard poempe aanders 
verzuupte. 't Vaal niet mee om 'm in 't lefe te 
houwe  — 
En ze zijn nu aan de laatste bommen bezig. 

Uitgave Smit — Hengelo. 



EENDRACHT! 
❖ 

Jn de laatste boodschap, welke Hare Majesteit 
onze Vorstin, richtte tot haar volk, deed Zij een 
hartstochtelijke roep om eendracht horen. 
Is het de stem eens roepende in de woestijn ge- 
weest? Ik ben er bang voor. 
Door wie is die roep overgenomen? 
Wie heeft haar verstaan? 
Of is zelfs deze roep verloren gegaan in de 
wirwar van geluiden, in de cacophonie van van- 
daag, inplaats dat ze het hoofdmotief vormde in 
de symphonie van Hollands herrijzenis? 

Eendracht. 
Velen verstatin dit woord verkeerd, geven 

het een onjuiste inhoud en staan er dientenge- 
volge sceptisch tegenover. 
Eendracht wil niet zeggen: gelijkschakeiing. 

m «SKBUSS 

Gelichte Redactie, 
Als militair oorlogsinvalide van 1940 en onder- 
gronds werker tijdens de bezetting, drager van 
het oorlogskrvis en Bronzen kruis en een iel te- 
genstander van' het Nationaal Socialisme, maar 
ook strijder voor recht en tegen onrecht, vraag 
ik U enige plaatsruimte. 
Men heeft tot heden nog niet gehoord, dat een 
onderzoek werd ingesteld naar deserteurs uit 
het leger van 1940. Waarom niet? Wie was er 
schuldig aan, dat wij in 1940 geen wapens be- 
zaten om ons behoorlijk te verdedigen? Wie was 
er schuldig aan, dat wij op 9 Mei 1940 geen 
bevel kregen ons gereed te houden voor een 
aanval van Duitsland, of waren de Moerdijk- 
bruggen geen belangrijk punt? Men heeft toch 
zeil na de bevrijding erkend dat men op de 9de 
Mei reeds wist. dat wij aangevallen zouden wor- 
den en wij {bij de Moerdijk brug) wisten niets. 
Wij hadden van 9 op 10 Mei nog een O. en 
O.-avond in de cantine, die om 23.30 uur ein- 
digde. waarna wy rustig op onze strozak gingen 
liggen, niets vermoedend. Omstreeks 3.30 uur 
werden wij gewekt door het geronk van vlieg- 
tuigen. Wij vlogen in ons nachtgewaad naar 
buiten en terzelfdertijd werd er een bom op 
het afweergeschut in de buurt van Moerdijk 
geworpen. 
Terzelfdertijd werden wij op Willemsdorp door 
de Duitse vlirgfuigen aangevallen. Van de 200 
manschappen waren er zo ongeveer een zeven- 
tig gevechtsklaar, waarom ik de leiding nam en 
een gevecht met de vijand begon. Hulde aan de 
dapperen, die hun leven daar gaven en de strijd 
ingingen, zonder één tegenwerping en elke op- 
dracht trouw vervulden, ondanks hun slechte 
wapenuitrusting. De overige manschappen lie- 
pen in nachtgewaad of zonder wapens op het 
terrein rond en werden door de vijand gevangen 
genomen, waarbij ze ons het gevecht nog moei- 
lijker maakten, daar de vijand zich achter hen 
verschanste en wij meerdere malen het vuren 
moesten staken om hun leven te sparen. Dot zou 
niet gebeurd zijn, als wij 's avonds gevechtsklaar 
geweest waren. Ook had men dan de Moerdijk- 
brug gen niet zo gauw overweldigd, zelfs met mei 
onze slechte bewapening. Waarom zoekt men 
niet naar de schuldigen van deze nalatigheid. 
Misschien zou ik. pis het anders gelopen was, 
gesneuveld zijn en rm niet als een verminkte 
rondlopen. Nu heeft men het gevoel, dat zij die 
de leiding hadden, ons laf in de steek lieten. 

Met hoogachting. 
j. G, PARDOEL. 

COMMENTAAR. 
De schrijver roert een probleem aan, dal ons 
niet los mag laten. De soldaten hebben er recht 
op te weten, waarom hun strijd onder zo on- 
punstige voorwaarden verliep. Het komt ons 
voor, dat hiervoor niet een eenvoudige oorzaak 
is op te geven, maar dat veie factoren bijdroe- 
gen tot de bedenkelijlce situatie van Mei 11M0. 
'Schuld is er naar vele zijden en niet in de laat- 
ste plaats moet zij gezocht worden bij ons 
volk. Laksheid, gemakzucht, gebrek aan ernst 
en belangstelling, dwaze omtwapenfagsideeën 
hebben volk, regering en legerleiding in die 
tijd parten gespeeld. De eer van ons volk is 
gered in bet verzet, maar de sluier over Mei 
1940 dient toch geheel weggenomen te worden. 
Intussen menen wij, dat in dit verband een over- 
dreven betekenis aan de factor „verraad" wordt 
toegekend. 

RED. 

Het is niet zo, dat we dèn pas eendrachtig zijn, 
wanneer we allen hetzelfde denken. 
We behoeven niet eerst allen tot één kerk te be- 
horen, of tot een politieke partij voor we een- 
drachtig zijn. 
Het is niet nodig, dat we eerst in alle mogelijke 
wijsgerige, religieuze, maatschappelijke, sociale 
en economische beginselen gelijk gericht zijn. 
Als dat waar was, zou er inderdaad reden zijn 
tot scepticisme, ja tot erger. 
Als eerst de jammerlijke verdeeldheid op ker- 
kelijk terrein zou moeten worden opgeheven; 
als eerst alle economen hetzelfde moesten den- 
ken; als eerst alle psychologen en paedagogen 
het eens moesten zijn en er één wijsgerig denken 
moest ontstaan voor we aan eendracht konden 
beginnen, dan was de zaak inderdaad hopeloos. 
Zo is het echter niet. 
Dracht is de oude stam van dragen. 
Eendracht is dragen als één. 
Samen dragen, allen voor één. 
Eendracht is zelfverloochening, is je zelf op het 
tweede plan zetten; je eigen moeiten en zorgen, 
je eigen streven en belangen eens loslaten om de 
ander te helpen dragen. Je schouders eens zet- 
ten onder een andermans last, onder de last, die 
ons allen drukt. Het is het woord uit onze oude 
Bijbel: 

Draagt elkanders lasten en vervult alzo 
de wet van Christus. 

Eendracht is een antipode van egoisme, van het 
egocentrische, van het als-ik-het-maar-heb! 
Eendracht staat lijnrecht tegenover het indivi- 
duaiisme, de vloek van de 19e en 20ste eeuw. 

Die eendracht hebben we ten tijde van het ver- 
zet gekend. Ja, ten dele althans, zoals alles 

hier beneden ten dele is. 
Wie achter de schermen van het verzet heeft ge- 
zien tijdens of na de oorlog, weet maar al te 
goed, dat het ook toen maar ten dele was. 
Ja, toen ook waren er de naijver, de concurrentie, 
het stellen van de vraag: wie de meeste was! 
En na de bevrijding, toen de verzetsbeweging 
voor het forum van het publiek kwam, is het 
eerst goed begonnen. Wat een onderlinge jalou- 
zie, wat een concurrentie in gewichtigheid en 
gewichtig doen; wat een verhalen over illegale 
prestaties, waarin het woordje ,4k" openlijk en 
meer bedektelijk het hoofdmotief was. 
Wat een baantjesjagerij en ellebogenwerk, vaak 
ten koste van anderen. Hoe gemeen vaak is er en 
wordt er nog geroddeld over hen, die wat meer 
op de voorgrond zijn getreden, louter en alleen, 
omdat men zelf op die voorgrond meende recht te 
hebben. 
Het is pijnlijk om te constateren en nog pijnlijker 
om te zeggen, maar de eendracht is onder de 
verzetsmensen hopeloos zoek. En als één deel 
van het Nederlandse volk de woorden van onze 
Vorstin ter harte moet nemen, dan is het zeker 
de groep der oud-verzetslieden. 
ZÜ hebben de eendracht gekend. Niet in vol- 
maakte vorm (het zij zo), maar ze was er. 
Geestelijke naast leek, ambtenaar naast arbei- 
der, vrouw naast man droegen alien samen de 
last van het verzet. Als één man! Eendrachtig! 
Hoe is ook dit goud verdonkerd! 
Vandaag ziet ieder alleen zichzelf, denkt aan 
zichzelf, werkt voor zichzelf. 

Er is in onze Zwerver druk geschreven over 
het vóór en tegen van de bundeling der ille- 

galiteit. Het is mijn bedoeling niet dit probleem 
opnieuw aan de orde te stellen, maar als we met 
deze bundeling hadden kunnen demonstreren 
wat eendracht is, dan zou ik nu geneigd zijn om 
te zeggen, hadden we het maar gedaan. 
Of zou het een fiasco zijn geworden? 
Ik vrees. 
Waarom? 
Omdat-die grote, flinke, moedige, resolute, prin- 
cipiële verzetsmensen na de bevrijding van die 
kleine, zielige, egoïstische mensenkinderen ble- 
ken te zijn, behept met al die nare onhebbelijk- 
heden en zondige zelfwaarderingen, waardoor de 
mens een caricatuur is geworden van wat God 
bedoelde, dat hij zou zijn. 
Neen, onzer Vorstinne oproep tot eendracht was 
waarlijk niet misplaatst, noch overbodig. 
Die eendracht kan bestaan zonder gelijkschake- 
ling, zonder gelijk- of éénvormigheid. 
Zoals in een werkplaats mensen van verschil- 
lende levensopvattingen van verschillende aan- 
leg en karaktereigenschappen eendrachtig wer- 
ken aan het tot standkomen van een bepaald 
groot werkstuk, zo kan het ook in de samenle- 
ving. 
Als alle kerken eens naar hun beUjdenis gingen 
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VOOR DE 

BOVENSTE 

PLANK ? 

DE MOFFEN IN DE LUREN! 
door honderd „dumme Hollander", 

Laat een vreemde U prijzen 
en niet Uw mond; 

een onbekende en niet Uw 
lippen. 

Spreuken 26 vers 2, 

en boek. samengesteld 
door een dokter, die ge- 

durende de bezettingsjaren 
kans heeft gezien om wel- 
geteld 109 met name genoem- 
de mensen zo ziek te krijgen, 
dat ze voor de arbeidsinzet 
in Duitsland voorgoed wer- 
den afgekeurd. 
Alleen in het licht hiervan is 

het te verstaan als de dokter in het voorwoord 
schrijft. 
„Een woord van uitbundige lof aan een doctor, 
die heel vaak bewust heeft medegewerkt om jonge 
mannen, die naar Duitsland moesten, een ziekte 
te bezorgen. 
Verder moet ik collega Ramselaar hartelijk dan- 
ken, die bij veldwachter Raes de buik opende en 
zonder meer sloot, zodat een maagoperatie kon 
worden gesimuleerd." 
In het licht hiervan is het ook te verstaan, dat 
honderd pseudo-maagzweer-Iijders, suikerzieken, 
niersteenlijders (,,Op een dag onderzocht ik de 
urine van een oude vrouw. Het mensje leed aan 
een ernstige nierkwaal. Sedertdien nam ik een 
beetje van haar urine en bracht dat in de blaas 
van de af te keuren jongens.") en wat voor „sium- 
perds" meer, die allemaal hun eigen verhaal ver- 
tellen, vele woorden van dank uitspreken ter at- 
tentie van de schrijvende dokter, niet omdat hij 
hen de gruwelijkste kwalen (althans de sympto- 
men ervan) bezorgde. 
Stuk voor stuk zijn het verhalen zonder welke 
pretentie dan ook, verteld op de manier van 
iemand, die, met zijn benen op tafel, kom koffie 
in de hand, zijn om het houtvuur geschaarde toe- 
hoorders laat genieten van zijn gewaagde en 
„sterke" belevenissen. 
De enigste, die pretenties voert — het spijt ons 
zeer het tc moeten vaststellen — is de dokter 
zelf. Hij stelde het boek samen en werkte de ver- 
halen. ingediend door een bakker, een smid of 
een boerenarbeider, om tot leesbare stof. Zo zeer 
is hij blijkbaar overtuigd geweest van zijn eigen 
verdienste, dat hij het nodig heeft geoordeeld op 
bijna elk van de 308 bladzijden ganse volzinnen 
van uitbundige en overdreven lof aan de dokter 
(dus aan zichzelf) te wijden; volzinnen, kenne- 
lijk aan eigen geest ontsproten, die, hoe vetter 
gedrukt te sterker stinken naar eigen roem. Geen 
gelegenheid heeft hij ongebruikt gelaten om aan 
te tonen welk een groot verzetter, wat een grie- 
zellg-gevaarlijke saboteur hij toch eigenlijk is 
geweest. 
De ongetwijfeld grote waarde van het werk, in 
de oorlogsjaren door deze dokter verricht, ver- 
liest helaas aan inhoud door het „werk", na de 
oorlog gewrocht. 
Had de dokter de laatste twintig regels van elk 
verhaal zonder meer weggelaten, het boek zou 
ons enkele prettige uren hebben bezorgd. 
Thans is het ons een bron van ergerris geweest! 

TOON. 

leven, wat zou er dan een geestelijke macht ont- 
staan. 
Als alle politieke partgen eens niet waren be- 
gonnen met eigen partgbelang te zoeken, noch 
met het lanceren van wederzijdse verwijten en 
verdachtmakingen, maar gezamenlijk hadden ge- 
werkt aan de opbouw van ons vaderland, zou- 
den we dan niet veel verder zijn geweest? 
Als iedere Nederlander in welke positie hij ook 
werkt eens afleerde eerst aan zichzelf te denken 
en dan pas aan een ander, zou onze Nederlandse 
samenleving er niet anders uitzien? 
Als ten slotte leder oud-verzetsman zich eens 
losmaakte van de gedachten aan teleurstellingen, 
achteruitzetting, vernedering, naijver en onder- 
ling gekrakeel, zou hg dan niet meer benaderen 
onze oude idealen, benevens de gedachte, welke 
lag in de oproep van onze wijze Landsvrouwe? 
En zo niet, gedenkt het apostolisch woord; „In- 
dien gij elkander bflt en vereet, ziet toe, dat gij 
van elkander niet verteerd wordt." 

K. VAN LOON. 
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in memoRiam 

Sietse Hendrik Willem Bergsma (Siert) 
Commies ter secretarie. 
Geboren 10 September 1901 te Uithuizermeeden. 
Overleden 8 April 1945 te Norg. 

Bene Roelf Westerdijk (Bé) 
Landbouwer. 
Geboren 15 Juni 1909 te Leens. 
Overleden Voorjaar 1945 te Norg. 

Geestelijk en practisch verzet werd gevraagd. Deze beide verzetsvormen von- 
den we verenigd in onze vriend Bergsma. Hij bezat een zeer sterk onder- 

scheidingsvermogen op het gebied van de uitgedachte Duitse kuiperijen als 
Winterhulp, Ausweise enz. Bij hem thuis werden meestal de nieuwe afkondi- 
gingen en verordeningen onder de loupe genomen om ze aan de kaak te stellen, 
waarop natuurlijk tegen-propaganda volgde. 
Menige politie- en administratief ambtenaar kwam bij hem raad vragen, welke 
houding in bepaalde situaties aan te nemen. 
Reeds in 1942 stelde hij zijn huis open voor onderduikers. Aanvankelijk 1 jon- 
geman, door de SD opgejaagd: heel kort volgden vijf anderen. De practijk van 
het illegale werk kwam zo steeds meer beslag op hem leggen. Als le ambtenaar 
ter secretarie nam hij een sleutelpositie in. Belangrijke diensten heeft hij de 
organisatie bewezen door zijn nauw contact met het bevolkingsregister en ook 
de distributiedienst wist hij voor de organisatie dienstbaar 
te maken. Veel wat in de gemeentelijke N.S.B.-kcuken 
werd gebrouwen kwam ons door hem ter ore, Waarmede wij . 
dan weer onze winst konden doen. 
Toen na de invasie nog grotere activiteit van het bin- 
nenlands verzet werd gevraagd trok ook hij zich niet terug, 
maar trad als verbindingsman op tussen de O.D.-organi- 
satie en één harer zendinstallaties, die in de buurt van ons 
dorp was ondergebracht. Dit is voor hem het einde gewor- 
den van zijn aardse taak. De boerderij van Westerdijk, 

waar de installatie was gevestigd, werd omsingeld. In het 
vuurgevecht, dat volgde, hebben onze jongens tegen de over 
macht het onderspit moeten delven. Eén der daar aanwezige 

% 

Gcrrit Bakker 
(Piet Stavast) 
Geb. 30 Jan. 1921 te Leeuwarden 
Overleden April 1945 te Norg. 

L_j et noemen van zijn naam roept een scherp beeld voor de 
"• ^ geest bij allen die hem gekend hebben. Impulsiet, levens- 
lustig, vol humor, maar tevens een doorzetter en grondig 
werker. Een goede vriend, een trouwe kameraad. 
Des te tragischer schijnt zijn dood, omdat hij door een „toe- 
vallige" samenloop van omstandigheden in het verzetswerk 
in het Noorden betrokken werd. 
Schijnt, want hij deed dit werk ook uit zijn geloofsovertui- 
ging, die hij schaars, maar op onverwachte ogenblikken harts- 
tochtelijk kon uiten. 
Toen de proefzendingen van de O.D.-zender G2 niet naar 
wens slaagden, werd hem eind Augustus 1944 verzocht, een 
nieuwe ontvanger te bouwen, daar hij op het apparatenlabo- 
ratorium van Philips werkte. 
In verband met de snelle opmars der geallieerde legers, werk- 
te hij er de nacht van Zondag op Maandag voor Dolle Ding- 
dag aan door, vertrok 's Maandags met het toestel onder 
de arm naar het Noorden en kon Dinsdags niet meer naar 
Eindhoven terug. 
Hij bleef toen aan de zendpost verbonden, tot deze bij het 
S.D.-succes van eind September voorlopig op non-actief werd 
gesteld. Het was uiterst moeilijk een nieuwe plaats voor de 
zender te vinden, daar zelfs „hotels voor onderduikers" dit 
te gevaarlijk vonden. 
Half October bleek Westerdijk direct bereid als gastheer op 
te treden. Westerdijk, de man met zijn vast geloof, in zijn 
omgeving een grote kracht in het geestelijk verzet, is ook 
voor de Jongens van de zender G2 tot grote steun geweest. 
Hier werkte Gerrit verder, tot op 6 Februari, twee maanden 
voor de bevrijding het einde kwam. Door zijn grote muzika- 
liteit en maatgevoel leerde hij in enkele weken (!) perfect 
seinen. De meest verminkte berichten haalde hij door uren- 
lang geduldig te combineren, uit de code. Handig als hij was, 
wist hij allerlei moeilijkheden steeds op te lossen. Het was 
een genoegen hem koppig aan het werk te zien tot iets in de 
bus was. 
Doordat de S.D. achter de golflengte kwam, kon ze door 
peilingen de plaats van de zender bepalen. Een overval volg- 
de, waarbij Gerrit gewond werd en gegrepen. Ook hij werd 
na de bevrijding gevonden in het massagraf te Norg. 

onderduikers vond daarbij de dood, terwijl anderen,waaronder ook Westerdijk, 
werden gewond en door de Duitsers gearresteerd. 
Aanvankelijk dook Siert (Bergsma) onder om na enige tijd weer terug te ko- 
men. Niet lang daarna echter arresteerde de SD hem. Een ontvluchtingspoging 
mocht niet baten en hij werd naar Groningen vervoerd. 
Principieel strijder is hij geweest. Eén naam beheerste zijn leven. Zijn vrouw, 
die alleen achterbleef, ontdekte in een van hem terugontvangen overhemd, 
zeer kunstig uitgedund de naam „Jezus". Deze zo ongewoon geschreven be- 
lijdenis is ook het enige geweest wat zij tijdens zijn gevangenschap van hem 
vernam. In de vroege morgen van 8 April 1945 is hij in de bossen van Norg 
gefusilleerd. 
Toen na de bevrijding diverse massagraven werden ontdekt, gingen enkele leden 
van onze groep op weg om onze gevallen kameraden op te zoeken. Het spoor 

leidde naar Norg, waar inderdaad het lijk van onze 
vriend Bergsma werd gevonden, terwijl daar ook 
werd aangetroffen dat van onze vriend Westerdijk. 
Deze nasporingen werden zeer vergemakkelijkt door 
het actieve optreden van de Norger politie, die vrij- 
wel onmiddellijk na de executie de lijken had gebor- 
gen en zodanig had geregistreerd, dat herkenning zeer 
goed mogelijk was. 
Zo zijn Bergsma en Westerdijk .gevallen als over- 
tuigde strijders voor de geestelijke en burgerlijke vrij- 
heden van ons volk. 

Jij die de vrijheid zocht, 

streed in een goede strijd: 

God heeft je vrijgekocht. 

Hij wil geen dienstbaarheid. 

Zal bij een goed begfin 

ook niet het eind goed zijn? 

Treed tot de vrijheid in! 

Lach om de zonneschijn!:  

Achter ons zinkt de muur. 

ver is het peloton, 

en als een stem roept: vuur! 

zien wij alleen de zon. 

De zon der eeuwigheid 

omstraalt ons zo vol licht, 

dat wij, voorgoed bevrijd, 

aadmen met ogen dicht. 

De lucht is hier zo warm, 

dat wij, als vallend graan 

gevangen in Gods arm. 

liggen en slapen gaan. 

Uit: Celbrief van Muus Jacobse. 

COR en GES. 

Pieter van Dijk 
Geboren 26 April 1917 
te Hilversum. 
Overleden 6 Februari 1945 
te Uithuizermeeden. 

De banden van vriendschap tussen Pieter van Dijk 
en Bene Roelf Westerdijk bestonden reeds ge- 

ruime tijd en waren mede ten gevolge van droeve 
omstandigheden van innige en hechte aard. 
Toen in Maart 1943 voor Pieter de tijd om 
onder te duiken aanbrak vond hij bij Westerdijk 
gastvrijheid. 
In de zomer van 1944 werd de situatie voor onder- 
duikers in die omgeving gevaarlijk en Piet verhuisde 
naar Zuidhorn. 
Ook hier beperkte hij zijn bezigheid niet tot „onder- 
duiken zonder meer", maar was hij actief werkzaam 
bij elke zich voordoende gelegenheid om de vijand 
afbreuk te doen. 
In Januari 1945 werd de grond hem hier te warm 
onder de voeten en werd de standplaats bij Wester- 
dijk weer betrokken. 
Dat het hier intussen een gevaarlijke plaats was ge- 
worden — de tweede zender.groep van de O.D.-B.S. 
was hier gestationneerd — was van Dijk zich ten 
volle bewust. Het weerhield hem echter niet met 
volle energie mede te werken aan de codering en 
de-codering der berichten, wat juist een kolfje naar 
zijn hand was, en waarin bi) zeer veel vaardigheid 
bezat. 
Tot op 6 Februari 1945 de tragiek zich voltrok. 
De boerderij werd omsingeld door de S.D., die de 
plaats van de zender door peiling bepaald had, en 
het kwam tot een gevecht. 
Aanvankelijk wist hij te ontkomen, maar de overmacht 
in aantal en bewapening was te groot om stand te 
kunnen houden. 
In de eendenkooi, 2 km. van de boerderij, werd hij 
neergeschoten, na zijn revolver op zijn belagers te 
hebben leeggeschoten. 
Zo stierf hij op bijna 28-jariae leeftijd, om als schijn- 
baar verliezende strijder te delen in eeuwige triom- 
phen. 

NOORDHOF. 



Weest zuinig op de 0. V.W.-ers 

OOK HET ONDERSTAAND ARTIKEL IS ONTLEEND AAN ONZE 
SPECIALE EDITIE IN VERBAND MET DEMOBILISATIE. DIE GRATIS 
VERSTREKT WORDT AAN ONZE TERUGKERENDE MILITAIREN. 

He is in de geschiedenis vaker voorgekomen, dat onder bijzonder zware en 
moeilijke omstandigheden in een volk een spontane selectie plaats vond naar 

het karakter van de mensen. Op het moment, dat karakter, veel meer dan op- 
leiding en milieu, de leiders bepaalt, komen de standvastigen, de onomkoop- 
baren, de eerlijk-gevoeligen, de dragers van de banier naar voren en wijzen het 
volk de weg, welke bewandeld moet worden. 
Het staat onomstotelijk vast, dat tijdens de bezettingsjaren in Nederland zulk 
een spontane selectie heeft plaatsgevonden en nu zal ik de laatste zijn om te 
 beweren, dat alle leden van het verzetsleger beter waren dan de 

J rest van het volk. Daarvoor hebben te veel andere motieven en 
rffn invloeden een rol gespeeld, doch een grote kern was inderdaad 

wel door deze spontane selectie gevormd. En hiervan is een groot 
deel als O.V.W.-er naar Indië vertrokken. 

fMoge men er ooit aan getwijfeld hebben, dat in deze O.V.W.-een- 
heden werkelijk het grootste deel van de karaktervolle kerels van 
ons volk was verenigd, dan behoeft men slechts de geschiedenis 
van deze eenheden na te gaan. Het is niet mijn bedoeling hier in 
den brede te gaan uitwijden over alles, wat deze mannen hebben 

' 'gepresteerd en doorgemaakt; hoe zij vaak van alle hulp en bij- 
stand verstoken koppig en moedig hebben doorgezet; hoe zij zich over alle 
teleurstellingen hebben weten heen te werken vanaf het gebrek aan behoor- 
lijke wapens tot het intrekken van de zoveelste belofte toe; hoe zij hun taak 
in dit voor hen vreemde verre land op onverbeterlijke wijze hebben vervuld 
door de uitspraak van Kippling: „And never the twain shall meet" tot een 
leugen te maken. 
Zoals ik zeg, genoeg daarover. Dit alles is voorbij, maar op één ding dient de 
nadruk gelegd te worden: Als dit alles iets bewezen heeft, dan is het, dat de 
O.V.W.-er inderdaad karakter heeft en hiervan dient het Nederlandse volk 
doordrongen te worden, want het moment is gekomen, dat zü terugkeren in 
de burgermaatschappij. Wat nu van het Nederlandse volk gevraagd wordt, is 
om hun de plaats te geven, die hun toekomt, niet uit dankbaarheid voor dat- 
gene, wat velen van hen gedaan hebben tijdens het verzet tegen de vijand; 
niet als beloning voor hun prestaties in Nederlands-Indië, maar uit welbegre- 
pen eigenbelang van het volk zelf, want hoe graag men in Holland ook spreekt 
over „onze jongens overzee", men zal spoedig tot de ontdekking komen, dat 
men hier te maken heeft met mannen, kerels, die weten wat zij willen; kerels, 
die graag hun beste krachten willen geven; kerels, die niet méér vragen dan 
te mogen meehelpen aan de opbouw van Nederland; kerels, die een hun opge- 
dragen taak goed zullen vervullen, omdat het karaktervaste mannen zijn. 
Daarom, Nederland, weest zuinig op Uw O.V.W.-ers, niet door ze in een don- 
zen bedje te leggen en te vertroetelen, maar door ze te laten werken. 

„PETER ZUID." 
(Lt.-Kol. J. J. F. BORGHOUTS). 

Omscholing 

Herscholing 

Nieuwe cursus 

Motorenfabriek 

Thomassen - de Steeg 

zoekt Mannen van 21-40 jaar 

om deze wederom in korte tijd volgens de modernste methoden op te leiden tot : 

a. Machinaal metaalbewerker 

b. Bankwerker 

en daarna te werk te stellen in haar bedrijf. 
Betaling volgens de C.A.O. Metaalnijverheid, ook gedurende de opleiding. 

Aanmelden schriftelijk of mondeling bij de Afd. Personeelszaken vóór 26 Juni 1948 

B.z.a. goed Chauffeur 
19 jaar ervaring, kan met alle 
wagens rijden, bekend met re- 
paratie. 9 jaar werkzaam ge- 
weest als in- en verkoper van 
granen. Ook genegen om an- 
dere artikelen te verkopen. 
Welke firma kan mij aan werk 
helpen? 
Br. onder nr. 913 a.h. bureau 
van dit blad. 

Wie kan oad-illegale werksi 

helpen aan geld 

om te studeren? Terugbetaling 
evt. met rente Refer. aanwezig. 
Br. nr. 917 a/h bureau v/dblad. 

Wie tijd ot geld aan de 
Stichting besteedt. 
Voorkomt veel zorg en 
heelt veel leed. 

STICIIIIII6 1940-1345 

Giro 194045 
Bankiers: HOPE &. Co., Adam 

4- 
iVlEKA WIE KAN 

INUCHTllNGEN VERSCHAFFEN? 

ANNE DE JONG, nr. 900 
geb. 30-4-1906 te Joure (Fr.) 
Wonende te Groningen, Hobbemastraat 
21 a. Gevangen genomen 6 Febr. 1945, op- 
gesloten in het Huis van Bewaring te Gro- 
ningen tot 17 Maart 1945. Daarna vervoerd 
naar Neuengamme tot 1 April 1945. Op 7 
April 1945 gezien in Hamburg in groot 
transport dat in onbekende richting ver- 
trok. 
Nadere inlichtingen te zenden aan J. H. 
van Wering, Helperbrink 44 B of Mevr. 
J. de Jong-Camminga, Hobbemastraat 21a, 
Groningen. 

"•s 

In het gezin van de schrijver ANNE DE VRIES 
kan een flinke, liefst ervaren 

DIENSTBODE OF 

HULP IN DE HUISHOUDING 

worden opgenomen, die van het buitenleven houdt. 
Was buitenshuis. 
Werkvrouw aanwezig. 
Goed loon- 

Brieven aan: Mevrouw JV. G. DE VRIES- 
WERMESKERKEN, Hooghalen (Dr.). 

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN & ZN. j-p JUIST EN TJj 

1' 'I AMSTERDAM C 
SINGEL, 281 - TELEFOON 32239 

* 

FERIQDIEKEK EN 

HINDELSDRtlXWERK 

LAATSTE AANBIEDING!! 

Enige ingebonden iaargangen van ons blad. 
Wij 
hebben 
nog in 
voorraad 

Med. blad. 1945 
De Zwerver 1946 
De Zwerver 1947 

— I 16. — per stuk 
i 19.50 id. 
i 20.— id. 

Bestellingen: Aan ons Bureau, Pr. Hendrikkade 152, A'dam C. 
Verzending; FRANCO HUIS 

Oranje * Rood » Wit * Blauw 

Een advertentie, 

in een vierkleurige uitgave geplaatst, 

heeft een vimmi waarde 

ADVERTEERT IN ONS JUBILEUMNUMMER! 

Grezonde huid 
vrij van allerlei onzuiverheden. 
Purol doet wonderen. Doos 30 ct. 

Ingevo lge papiertoe wijzing B.P.t 
no. 6398 verschijnt deze uitgave 
wekelijks en Is de omvang van dit 
nummer 8 pagina's, pagina tormaat 
29 x 40. 

Geelt „De /.werver aan eén van Uw tvennissen tex in 
zage en iaat hem (haar) onderstaande bon ingevuld 
zenden aan de administratie van „De Zwerver' Prins 
Hendrikkade 152, Amsterdam. Degenen, die een proet- 
nummer ontvingen kunnen deze bon voor zichzelf be- 

Naam 

Adres 

Plaats    

ingang abonnement. 

... Provincie- 

Abonnementsgeld wordt pex giro , postwissel ' ot bij 
aanbieding van een poitkwltantle betaald 

Gironummer 109588 t.n.v. LO-LKP-Stichting 
*) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

Het kan op twee manieren! 

VLOT EN VOORDELIG 
als U het abonnementsgeld over 
het 3de kwartaal 1948 (f 1.50) 
overmaakt per postwissel of op 
postrekening 109588 ten name 
van LO.-LKP, Stichting. A'dam 

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! 
Zij, die de vlotte en voordelige wijse kiezen, 
moeien twee zaken goed in gedachten honden; 
1. U moet vóór 1 Juli overmaken, om het aanbieden van een 

kwitantie te voorkomen; 
3. U bespaart zich verdere moeite gedurende dit jaar,wanneer 

U het resterende abonnementsgeld voor 1948 (f 3.—) in één 
keer overboekt. Dank UI - De Administratie 

BON *1 De Zwerver in de Tropen 
ik wil meehelpen om dit ideaal te ver- 
wezenlijken en verzoek U daarom een: 

* ZeepOSt/LuchtpOStaboan.m.nt voor 

(Zeepost f 1.50 - luchtpost I 4.50 per kwartaal.) 
' Abonnementsgeld wordt per giro postwisse' of bij aan- 
bieding van een postkwitantie betaald 
Oe kwitantie moet worden aangeboden aan 

) (Doorhalen wat niet verlangd wordt) 
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Losse aamxneis 20 cent 

Netjes op een rijtje 
staan de borden op 

brug. b D DEMOCRATIE EN COMMUNISME de brug. Drie aan 
de ene zijde, drie aan de . • . > c • i 
andere zijde» Zes partijen» die wedijveren in de over- l—1 et is om die reden, dat de profetie van een rlink - - - — • • IX verlies m.i. onjuist is. Die is gebaseerd op de 

mentaliteit van de „profeten" zelf, die zich niet ver- 
plaatsen in de gedachtengang van de nihilistische 
massa, noch in de gedachtengang van de kleine groep 
overtuigde theoretici onder de communisten, die nog 

reding van het publiek. Er zijn er nog wel meer, 
maar deze zes zullen toch de doorslag geven. 
Gelukkig heeft de verkiezingsstrijd in ons land over 
het algemeen nog het kenmerk der waarachtigheid. 
Wij hebben er geen behoefte aan om ons de superio- 
riteit van een candidaat te 
laten bewijzen met een juf- 
frouw, die aan vleugeltjes 
gebonden door een zaal 
zweeft, of met een andere 
dame, die op het toneel de 
rumba danst, zoals in Amerika geschiedt; het is ons 
trouwens ten enenmale onmogelijk, het verband te 
leggen tussen een hopsende juffrouw en het gewichtig 
ambt van president der U.S.A. 
Toch zijn er ook bij ons symptomen van vervaL 
„De Waarheid" is reeds veertien artikelen lang bezig 
om Vorrink en de zijnen aan de kaak te stellen. Ik 
heb mij beijverd, deze artikelen te lezen en moet er 
mijn diepe bewondering voor uitspreken, dat de re- 
dactie in staat was, niets te beweren, niets te bewij- 
zen en alles te suggereren. Een onzer lezers vroeg 
ons of dat alles waar was en zo ja, waarom Vorrink 
niet vervolgd werd; zo neen, waarom „De Waarheid" 
■iet vervolgd werd. 
Zo eenvoudig is het niet. Als alles waar zou zijn, wat 
in die artikelen staat, kan nog niemand daaruit af- 
leiden, dat Vorrink zich misdragen heeft. En als 't 
niet waar is,' dan heeft anderzijds toch niemand hou- 
vast aan het geschrevene om „De Waarheid" aan 
t vallen. 
 En toch suggereert deze reeks artikelen, zowel 
veronderstellendcrwijs als door het weglaten van 
conclusies, die de lezer zelf moet trekken, alles wat 
„De Waarheid" voor haar politieke propaganda 
wenst. Slim nietwaar? Ja, slim en intens unfair. „De 
Waarheid" beschikt inderdaad over superieure talen- 
ten voor inferieure zaken. 

Die communisten toch. Zullen ze winnen, zullen ze 
verliezen? Hoe dikwijls krijgt men zulke vragen 

in deze tijd te horen met de profetie van de winst of 
het verlies erbij. En dat is dan meestal de profetie 
van een flink verlies. ' 
Het feit, dat velen zich zo druk maken over de com- 
munisten is al bedenkelijk. Daaruit spreekt de men- 
taliteit van hen, wier leven meer beheerst wordt door 
angst voor het communisme dan door de overtui- 
ging van een eigen beginsel. Zij praten nu al over 
emigreren en als de communisten eens zouden win- 
nen, zullen ze met vernieuwde ijver hun emigratie- 
plannen gaan uitvoeren. Weg uit die rommel, de brug 
verlaten vóór het schip zinkt. Er weegt voor hen 
maar één „beginsel", dat is het eigen belang, de eigen 
toekomst en materiële welvaart. Ze hebben zoveel te 
verliezen en in Europa schijnt niets meer te winnen, 
Sauve, qui peut, is hun parool. 
Met deze lieden hebben de communisten het gemak- 
kelijk. Zij immers proclameren aan hun volgelingen, 
dat ze niets te verliezen en alles te winnen hebben. 
En al is dit een klaarblijkelijke leugen (men denke 
aan de vrijheid, die in hun systeem vermoord wordt), 
velen zijn bereid deze stelling te aanvaarden. 
Zo liggen de kansen dus in de „belangen* politiek". 
Een aantal dreigt veel te verliezen en maakt aanstal- 
ten er Vandoor te gaan, daarmee straks het terrein 
en thans reeds de morele overwinning latend aan de 
communisten. Een ander deel meent te kunnen win- 
nen en wil het eens proberen met de omkering van 
de orde, met „d« lust tot vernielen" van Boekanin, 
met de revolutie, kortom, met Iets anders, waarvan 
ze zich geen begrip vormen en willen vormen, om- 
dat ze doodeenvoudig geen verantwoordelijkheid 
willen dragen voor de verandering! dat is de nihilis- 
tische massa. Ze weten, dat de Groot en dat achter 
hem, Stalln het nieuwe spel zal regeren, dat ze al- 
leen maar tot een slaafse gehoorzaamheid geroepen 
zullen worden en ze menen, dat 't nooit slechter kan 
dan het nu Is en dat de slavernij met z.g. premievrlj 
brood en spelen dus wel eens geprobeerd kan worden. 

sporen van zo'n politiek 
bij de democratische staten 
— dan zijn we niet meer 
waard voor de vrijheid en 

voor de constitutionele democratie te vechten, dan 
heeft het ook geen zin meer, want 't resultaat van 
de strijd wordt dan een andersgenoemde, maar ge- 
lijksoortige dwangstaat. Daarvan moeten we ons 
goed bewust zijn. De strategie en de taktiek van de 
democratie kan en mag nooit gelijk zijn aan die van 

de communisten. 

Het is de kracht van de ware vrijheid, dat zij het tot op zekere hoogte toelaat, 
dat sommigen van die vrijheid misbruik maken. Prof. Mr. W.P.J. Pompe 

steeds menen, dat er onder hun regime een heilstaat 
van vrede en vrijheid zal komen op de wijze als door 
Marx voorspeld, noch in de gedachtengang van de 
werkelijke leiders, die het domweg om de macht 
gaat, op geweld en slavernij gefundeerd. Welnu, al 
deze lieden zullen weer op de C.P.N. stemmen en 
veel verschil met de vorige keer zal er niet zijn. 
Dat is trouwens ook niet zo belangrijk. Van belang 
is slechts, we wezen daarop reeds herhaaldelijk, of, 
en zo ja, welk standpunt de anderen hebben en hoe 
ze ernaar leven en handelen. De communisten zijn zo 
sterk als de principiële democraten zwak zijn. En 
zwak is ieder standpunt, geboren uit belangenpolitiek. 
Sterk, ja onneembaar is het standpunt geboren uit 
beginselpolitiek, waarin het niet gaat om het eigen 
belang, maar om het volgen van een levensovertui- 
ging, om de bereidheid zichzelf daarvoor te geven 
en daarvoor zonodig alles op te offeren. De kracht 
van zo'n beginsel zal altijd en overal de machts- en 
belangenpolitiek der communisten kunnen weerstaan 
en overwinnen. 
De ware democratie gaat niet uit van de eigen be- 
langen der burgers, maar van de verantwoordelijkheid 
en roeping der burgers, geconfronteerd aan beginse- 
len: De verantwoordelijkheid om het staatkundig be- 
leid te controleren en dirigeren en de roeping om 
zulks ter ondersteuning van het overheidsgezag en 
tot heil van de medeburgers te doen. Wie straks zo 
in zijn stemhokje staat, staat er op de juiste wijze in 
en zet een democratische stip. Zo iemand is niet bang 
voor de communisten, vliedt de strijd niet, denkt 
niet aan emigreren, dient zijn land en levert zijn bij- 
drage in de strijd tegen machtspolitiek en slavernij. 

Een strijd, die in Berlijn en Korea, in Palestina en 
Indië, in Griekenland en Finland, in Triest en 

China gestreden wordt. 
Deze strijd heeft nog een paar kenmerken, die men 
goed moet blijven onderscheiden. De beginselvaste 
democraat strijdt met open vizier en met faire wa- 
penen. Zijn strijd en ook zijn tactiek in de strijd is 
sportief en geen enkel doel is in staat een immoreel 
middel te heiligen. Hij zoekt het open veld en houdt 
zich daar aan de spelregels (grondwet, wet en in- 
ternationale overeenkomsten). 
De communist heeft het veel gemakkelijker. „Recht" 
en „wet" is dat, wat zijn macht dient. „Waar" is, 
wat hem sterker maakt. Een „goed" middel is dat, 
wat zijn positie versterkt. Een overeenkomst is gel- 
dig. zolang ze bruikbaar is. Redevoeringen en verkie- 
zingen dienen niet ter verheldering, maar ter verduis- 
tering van de situatie, ter camouflage van de doel- 
einden. 
Zodoende zijn de communisten altijd een slag voor. 
Men zie naar Tsjecho-SIowakije, Berlijn, Indië, de 
Veiligheidsraad e» China. Dat is precies zoals 't 
was met de nazi's. De democratie retireert; de dwang- 
staat, die geen scrupules kent, rukt op. 
Het is een verschrikkelijke dwaling, als men daar- 
uit afleidt, dat de democratie dan zelf de communis- 
tische wapens maar moet gaan hanteren, dat de de- 
mocratische staten dan ook maar moeten beginnen 
met overeenkomsten niet na te komen, de grondwet 
te schenden, immorele middelen te gebruiken, onware 
verklaringen af te leggen, kortom, de politiek van 
het daglicht te verruilen voor die van de nacht. Als 
men zover komt — en helaas zijn er hier en daar 

En moet men dan maar be 
rusten in het continue pro- 
ces van terugtocht en ont- 
ruiming? Er komt een dag, 

waarop de maat vol Js, waarop de rover een tik op 
zijn snuit moet hebben, waarop het een onrecht is 
tegenover de mensen en waarop het ongehoorzaam- 
heid is tegenover God, als men niet naar de wapens 
grijpt om in het algemeen gesproken, de revolutie 
neer te slaan en in dit bijzondere geval, om de inter- 
nationale misdadiger te straffen. Die dag is in China 
en Griekenland reeds aangebroken, die dag zou in 
Indië reeds lang achter ons moeten liggen. 
Men zal zich afvragen, of die dag niet reeds in die 
zin aangebroken is, dat een oorlog op grote schaal 
eis is. Ik geloof dat niet, al betekent het uitblijven 
ervan, dat de volkeren in Oost-Europa op een ver- 
schrikkelijke manier onderdrukt worden. Maar hoe 
dit ook moge zijn, de leidende staatslieden dragen de 
verantwoordelijkheid voor de keuze van tijd en 
plaats, waar het signaal zal klinken: tot hiertoe en 
niet verder. Zij moeten die keuze met wijsheid en 
ook met wijze takt kiezen, steeds bedacht op hun ver- 
antwoordelijkheid tegenover de volkeren, die ze re- 
geren, en boven alles tegenover God, Wien zij reken- 
schap moeten geven van hun beleid. 

Deze gehele situatie is inderdaad benauwend en wie 
alleen van de feiten uitgaat en de getallen laat be- 
slissen, loopt gevaar daardoor geestelijk onder de 
voet gelopen te worden. 
Maar men moet goed beseffen, dat het laatste woord 
in dit drama van de twintigste eeuw niet is aan de 
communisten, noch aan de staatslieden, die willen 
staan voor vrijheid en recht, maar aan Hem, Die de 
wereld regeert, die onwankelbaar trouw is en Zijn 
plan der historie zal volvoeren tot aan haar heerlijk 
einde, de manifestatie van de overwinning van Jezus 
Christus, Wat ons betreft, wij kunnen gerust zijn op 
die overwinning en behoeven slechts bezorgd te zijn 
over de vraag, of wij Hem in liefde en in vast ver- 
trouwen volgen. En wat de communisten betreft: het 
wonder zal zijn, dat zij, met al hun vijandschap tegen 
God en Zijn gerechtigheid, tenslotte toch hun bijdrage 
zullen blijken geleverd te hebben voor de bevestiging 
van het koninkrijk der hemelen. 

H. v. R. 
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Voor de bovenste plank ? 

DE LEVENSROMAN van 

JOHANNES POST 

door Anne de Vries 

'T otdat hij op een nacht niet slapen kon. omdat een stem binnen in hem 
is gaan spreken en hem hardnekkig voorhoudt, dat de motieven die 

hem dringen tot vertrek, niet zuiver zijn. 
„Je zoekt niet het belang van het land," zegt die stem. „Je zoekt je eigen 
belang. Het is geen reis, die je gaat ondernemen, het is een vlucht. Je 
wilt het gevaar ontvluchten, je zelf in veiligheid stellen. Laat de anderen 

maar doorvechten, ik knijp er 
tussenuit. Laat de anderen 
sneuvelen, ik red mijn leven. 
De organisatie van de KP, 
de handeling van alle ver- 
zetsgroepen, de steun aan je 
vrienden, wat kan het je al- 
lemaal schelen .... Een avon- 
tuurlijk reisje, hulde en bewon- 
dering, een poosje de grote 
man spelen en dan een goed 
baantje, dat lijkt je beter ... 
Het is immers helemaal niet 
nodig, dat je meegaat?.... 
W at jij meet, meet Rutgers 
ook en hij is beter in staat, 
om het te zeggen. Je spreekt 
geen woord Engels, wat moet 

W 

/e daar eigenlijk beginnen?.... 
Je dagen zullen er misschien 
in ledigheid voorbijgaan, ter- 
wijl men hier smacht naar des- 
kundige werkers.... Wees 
nou es eerlijk en zeg eens 
londuit, hoe je denkt over je 
zelf..." 
Eerlijk durft Johannes zijn en 
hij moet toegeven, dat zijn 
geweten hem aanklaagt met 
recht. Hij staat op en zit een 
poos met het hoofd in de 
handen. Hij opent het ven- 
ster, hij kan van benauwdheid 
haast geen adem meer krijgen. 
Buiten stralen de sterren in 
dc zachte voorjaarsnacht. 

Nooit zijn er zoveel sterren als in het voorjaar, nooit stralen ze zo helder en toch zo mild. Ze zijn 
als vriendelijke ogen, die uit de hemel neerzien op het kleine gedoe van de mensen. De eeuwigheid 
liet op hem neer. Wat wordt de vraag, die hij nu moet beantwoorden, eenvoudig in 't licht der eeuwig- 
heid! Hoe blaast een mens zichzelf en zijn belangen op! Slechts één vraag is van belang: Wat wil 
ie Eeuwigheid, wat wil de Waarheid, wat wil God.,.? 

Klim nu zelf op tot de eeuwige sterrenhemel en zie naar beneden naar die kleine mens, Johannes Post. 
Zie hem, alsof hij een ander, een vreemde voor je is. Wat zou je hem zeggen, als hij je kwam 
vragen om raad?  Blijf hier, zou je zeggen, hier is je werk, je plaats, je taak. Hier wacht mis- 
schien je dood, maar wat doet het er toe?.... Boven zet je je leven voort, je bent er slechts een secon- 
de eerder  (BIdz. 275.) 

Laten we beginnen met te zeggen, dat we 
dit boek met vreugde èn met bewogenheid 
hebben gelezen. Verzetsliteratuur staat 

bg vrijwel niemand meer in een beste reuk. We 
hebben er ons in tegengegeten. Maar „Johan- 
nes Post" begint niet als verzetsboek, doch als 
gewone roman. Met dezelfde, gemakkelijke, ge- 
moedelijk-emstige aanslag, die voor de oorlog 
„Bartje" tot zo'n best-seller maakte. Eer men 
't beseft, heeft De Vries de lezer te pakken. En 
als dan Johannes groot geworden is en trouwt 
en als dan de oorlog komt en eindelijk uit de 
verslagenheid het verzet zich loswrikt en zich 
uitrekt voor de eerste sprong — wel dan léést 
men verder. 
Dit boek te recenseren is een allesbehalve 
eenvoudige opgave. Immers: hoe zal men het 
aanpakken? Waar de nadruk leggen? Op de 
literaire zijde of op de tendentieuze, de stich- 
tende, de opbouwende? Want beide dringen 
zich op. 
Doen we 't een en laten we vooral 't ander niet 
na. 
Dat Anne de Vries het heeft aangedurfd over 
een man als Johannes-KP, nu reeds een biogra- 
fie te schrijven is zeker een daad van moed. 
Vraagt men ons, of hg in de opgave, die hij zich 
zo stelde, slaagde, dan menen we te moeten 
zeggen; nee! Doch tevens: hij kón ook niet sla- 
gen. Want ten eerste is De Vries geen histori- 
cus en ten tweede ontbreekt hem de mogelgk- 
heid afstand te nemen. Terwijl hij verder zelfs 
als historicus en objectief beoordelaar nog ge- 
strand zou zijn op het feit, dat men iemand, 
wiens vrienden en nabestaanden dagelijks on- 
der ons verkeren niet — literair gesproken! — 
tot leven kan wekken, zonder door wellevend- 
heid en naastenliefde verboden indiscreties. 
De schrgver kon niet zó uit de voeten als hg 
wel wilde — dat' meenden we op menige blad- 
zjjde te bespeuren. Zijn mensen leven maar half. 
Maar wat er onder evengenoemde omstandig- 
heden van te maken viel, hééft hg er van ge- 
maakt. Met name ten aanzien van de feiten, 
vonden we, voorzover we ons competent kon- 
den achten, slechts twee vlekjes van onderge- 
schikt belang. In de zomer van 1942 de aan- 
groeiende formaties der Amerikanen al een ze- 
ker teken der komende victorie noemen, lijkt 
ons praeraatuur. Independence-Day, 4 Juli 1942 
vertoonden zich pas de eerste Yanks even bo- 
ven Haamstede en Valkenburg. En de naam LO 
zouden wij in Mei 1943 liever niet gebruikt heb- 
ben. Doch verder van ons voor de historische 
betrouwbaarheid lof. Al laten we de mogelgk- 
held, dat LO- en LKP-toplleden vaker 't hoofd 
zullen schudden, open. 

Zou men uit het bovenstaande afleiden, dat 
we het lezen van de levensroman van Jo- 

hannes Post niet een ieder met nadruk aan- 

raden, dan trekt men een verkeerde conclusie. 
Onze geachte Gedenkboek-redacteur hier een 
heerlijk bord zoete lammetjespap opdissen, is 
een klein kunstje. Doch laten we elkaar asje- 
blieft zeggen, waar 't op staat. Dat deden we 
in de bezettingstijd ook. En we hebben al zo- 
veel ondergrondse deugden weer verloren, dat 
we de enkele, die we nog overhielden in ere 
hebben te houden. 
„Johannes Post" is ons in 't eerste part eigen- 
lijk toch wel te veel gebreid met de vrome- 
moeder-vader-de-tiran-steek van „Bartje". 
't Raakt voor het middendeel in de doolhof der 
feiten soms de weg kwijt en komt tegen 't eind 
pas goed op dreef. En dat het als roman enigs- 
zins mislukte, heeft helaas tot gevolg, dat het 
als verzetsboek minder is, dan 't had kunnen 
zgn, wanneer De Vries z'n stof gerangschikt 
had om een gefingeerde figuur, op Johannes 
Post-KP. geïnspireerd! Maar zoals reeds ge- 
zegd: de schrijver stond ook voor een onmo- 
gelijke taak. 
Doch de kern, het motief van deze „roman" — 
in de oude zin van het woord — is zuiver en 
goed. Om een vergelijking te maken. Geleerde 
professoren schrijven over 't christelijk geloof 
meerdelige dogmatieken, maar de eenvoudige 
van geest houdt zich tenslotte maar bg de een- 
voudige, heldere woorden van de Heiland. Zo 
ook in 't verzet. Tot vandaag aan de dag toe 
wikken en wegen vlot-gepende lieden kolommen 
lang over fout, niet fout en aanvaardbaar, en 
de kleine luyden duizelen er van. Maar als Anne 
de Vries de grondslagen van de strgd tegen de 
barbaren naar voren haalt, dan kunnen we er 
allemaal weer bij. Het is of we dan de blijde 
melodie van Psalm 75 op de achtergrond horen: 

'k Zal dit melden, 'k zal altijd 
" Zingen Jakobs God ter eer. 

Slaan der bozen hoornen neer. 
Vellen, wat Zgn naam bestrijdt; 
Maar der vromen hoorn en macht 
Zal verhoogd zijn door Gods -Kracht. 

Voor dit Gode alleen de eer geven in 't levens- 
verhaal van Johannes Post zijn we De Vries 
dankbaar. Zó bouwt hij niet het graf van een 
profeet, maar laat die spreken, ook nadat hg 
gestorven is. Daarom moeten ook alle LO-ers en 
KP-ers, ja alle Nederlanders het boek lezen! 
Het kopen. Daardoor wordt dit boek een der 
weinige verzetsboeken, welke men zich over 
twintig jaar nog zal herinneren en weer uit de 
kast nemen! 
Ten aanzien van papier, band en druk behoe- 
ven we geen loflied te zingen: Uitgave J. H. 
Kok, N.V., Kampen! Voor wie Iets van boeken 
weet, zegt dit genoeg. 

ADRIAAN VAN BOVEN. 

WEREjDI 

BEVRIJDE VAKGROEPEN. 
Het concept van statuten en huishoudelijk reglement 
van de -fcrije bedrijfsorganisatie, waarin de Vakgroep 
Organische Plakmiddelen en Textielhulpmiddelen 
ïich na haar opheffing wenst om te zetten, bevat een 
aantal bepalingen, die niet in de structuur van een 
vrije organisatie thuishoren. De daarin voorkomende 
bepalingen, dat leden „vertrouwelijk" inlichtingen 
zullen moeten verstrekken aan het bestuur, en dat 
leden, die op een of andere wijze in gebreke blijven, 
verstoken kunnen worden van grondstof toe wijzing en 
gedwongen kunnen worden tot het betalen van een 
zekerheidsstelling, passen niet in de structuur ener 
vrije bedrijfsorganisatie. 
— De erfenis der vakgroepen-van-Duitse-huize blijkt 
niet zo makkelijk te liquideren te zijn. Onkruid ver- 
gaat niet 

OPRECHTE DANK! * 
„Na de gebruikelijke dodenherdenking sprak de voor- 
zitter Cleerdin een openingswoord, waarin hij de hui- 
dige toestand in het grafisch bedrijf onder de loupe 
nam." 

(Graficus). 
Wat moet Graficus zich intens verveeld hebben bij 
deze ge-brui-ke-lij-ke dodenherdenking, het steeds 
weerkerend ritueel waarmee deze generatie door lege 
woorden en platgetrapte gemeen plaatsen de graven 
van leed en heldendom op geregelde tijden bijharkt 

(Overgenomen uit „Spijkertjes" 
van „Nieuw Nederland"). 

WAT GEBEURT ER MET 

ONZE GEREPATRIEERDE 

orvrw. ■etd 

BIJ DE A.S. VERKIEZINGEN ZAL EEN DEEL 
DER NEDERLANDSE BEVOLKING NIET KUN- 
NEN STEMMEN. T ZIJN GEEN N.S.BERS 
OF COLLABORATEURS, MAAR... OORLOGS- 
VRIJWILLIGERS! DEZE ZONEN VAN ONS 
VOLK KONDEN BIJ DE VORIGE VERKIE- 
ZINGEN OOK NIET MEEDOEN, OMDAT ZIJ 
IN INDIË WAREN. DIT LEVERDE TE GROTE 
ADMINISTRATIEVE MOEILIJKHEDEN OP. 
HOE DAT MET EEN ZO UITGEBREID AMB- 
TENARENCORPS NOG KON, IS ONS HEDEN 
TEN DAGE NOG EEN RAADSEL. MAAR 
ENFIN, HET ZIJ ZO. DUIZENDEN SOLDATEN 
ZIJN NU TERUGGEKEERD. DE MEESTEN IN 
DE MAANDEN DECEMBER TOT EN MET 
JUNI. MET VERLANGEN KEKEN ZIJ UIT 
NAAR DE VERKIEZINGEN. WAARBIJ ZIJ 

*HUN STEM ZOUDEN KUNNEN LATEN GEL- 
DEN. EILIEVE  OP HET BUREAU VOOR 
VERKIEZINGEN AANGEKOMEN. KREGEN 
ZIJ TE HOREN, DAT ER GEEN MOGELIJK- 
HEID OM TE STEMMEN WAS, DAAR ZIJ BIJ 
DE VOLKSTELLING VAN DECEMBER 1947 
NIET AANWEZIG WAREN. WAREN ZIJ NOG 
IN INDIË. DAN ZOUDEN ZIJ BIJ VOLMACHT 
HUN STEM UIT MOGEN BRENGEN, MAAR 
NU ZIJ TERUG WAREN, WAS DIT NIET 
MOGELIJK. ZIJ KEKEN ZO VERWONDERD, 
DAT DE AMBTENAAR DIE HEN HIELP, HET 
NODIG OORDEELDE OM HUN ALS TROOST 
DE WOORDEN MEE TE GEVEN; „U KUNT 
GERUST THUIS BLIJVEN. HEUS, U ZULT ER 
GEEN LAST MEE KRIJGEN." OOK HIJ ZIET 
BLIJKBAAR ZIJN RECHT NIET SCHERP 
GENOEG! 
ZIJN DEZE OVW-ERS SOMS TE GOED MET 
VERSCHILLENDE DINGEN OP DE HOOGTE 
DAT ZIJ NU OPNIEUW GEWEERD WOR- 
DEN? VERTEL ONS NIET DAT ER WEER 
ADMINISTRATIEVE MOEILIJKHEDEN ZIJN, 
DAT GELOVEN WE TOCH NIETI ZIJN ZIJ 
DAN UIT HUN RECHTEN ONTZET? NOOIT 
VAN GEHOORD. 
WAAROM DAN DIT GEKNIBBEL AAN HUN 
RECHTEN? HUN PLICHTEN BEGRIJPEN EN 
BEGREPEN ZIJ ZEER WEL, WELAAN DAN. 
DAN MOGEN ZIJ OOK HUN STEM LATEN 
HOREN. 
POLITIEKE PARTIJEN. HIER LIGT EEN TAAK 
VOOR U. 



VREDE DOOR RECHT 
❖ 

Vrede en recht zijn 
twee begrippen, die 

< 
DOOR Dr. G. H. J. VAN DER MOLEN 

bij elkaar behoren. 
Als men ze tegèn elkaar 
afweegt, gaat het recht 
boven de vrede. Recht is 
een hoger goed, heeft 'n 
hogere morele waarde 
dan de vrede. Het kan no- 
dig zijn de vrede te ver- 
storen terwille van het 
recht. Een vrede tot elke - 
prijs loopt op machtsmisbruik en onrecht uit. 
Zoals de Romeinen spraken van de Pax Romana, 
die er zou heersen, als de Romeinse wapenen 
™agr eerst over de gehele wereld hadden ge- 
zegevierd, zo wilde Hitier zijn Germaanse vrede 
aan Europa opdringen, nadat de Duitse adelaar 

eerst in ahe landen 
  1 „vredig" zou zijn neer- 
1NTE RNftTIO NA AL I gestreken. 

j Wij weten wat deze 
RECHT (III). ■ jVre(}e" betekend zou 
  ' hebben! Neen, er is geen 

waarachtige vrede denkbaar zonder recht. Een 
machtsvrede kan een tijdlang een schijnbare rust 
scheppen, ten slotte breekt de vrijheidszin en het 
rechtsbesef zich een baan en leidt tot verstoring 
van de schtjnvrede. 
Zo is het in een gezin en in elke maatschappe- 
lijke kring, waar één persoon zijn wil oplegt aan 
de anderen, zonder naar redelijkheid of recht te 
vragen. , „ 
Zo -is het ook in de samenleving der volken. 
Willen wij das de vrede, dan zullen wij er naar 
moeten streven een statengemeenschap op te 
bouwen, die op recht is gebaseerd, die recht doet 
en die dat recht kan en wil handhaven. 
Hierin schuilt een van de grootste bezwaren te- 
gen de organisatie der Ver. Naties, dat zti niet 
onomwonden van dit standpunt uitgaat. Veeleer 
staat hier het behoud van vrede en veiligheid 
op de voorgrond. De leidende gedachte is ge- 
weest: hoe voorkomen wij een nieuwe wereld- 
brand, hoe stellen wij ons en de volken der 
wereld veilig voor een nieuwe agressie? 
Op zichzelf is dit natuurlijk een zeer belangrijk 
en geoorloofd doel. De oorlog is een afschuwelgk 
kwaad, hij is een gevolg van de zonde en wij 
moeten en mogen middelen aanwenden om hem 
te bestrijden. Maar nog belangrijker is, dat wij 
ons als doelwit voor ogen stellen de opbouw van 
een statengemeenschap, waarin voor elke staat, 
groot of klein, recht is te verkrijgen en w-aarm 
ieder volk deze rechtsgemeenschap zo sterk be- 
leeft, dat het geen rechtsschennis duldt, waar 
ter wereld en door wie deze ook gepleegd wordt. 

> 

Daar moeten heilige zeden zijn, 
een nauw en weg betreden zijn 
en veel gebeds gebeden zijn, 
Zal 't op deez' aarde vrede zijn. 

CAMPHUYSEN. 

I 
s dit een ideaal, dat onbereikbaar is? 
Om deze vraag te beantwoorden is een terug- 

blik in de historie nodig. 
Van de oudste tijden her zijn er conflicten ge- 
weest tussen de mensen onderling. Sedert Kaïn 
zijn. broeder Abel doodsloeg, heeft de bloedwraak 
getracht zich met onbetwistbaar gezag in de 
menselijke samenleving staande te houden. Maar 
geen enkele samenleving kan uitsluitend op bloe- 
dige vergelding worden gegrondvest. Daarom 
moest bij de meest primitieve stammen al wel 
een soort rechtspleging ontstaan. 
De patriarch in de familie, het hoofd van de 
stam of de priester trad bemiddelend op bij 
onderlinge geschillen of hakte op eigen gezag de 
knoop door. Aanvankelijk had hij slechts^ zijn 
eigen rechtsgevoel en enkele algemene billijk- 
heidsoverwegingen tot richtsnoer. Later ontstond 
een zeker gewoonterecht, dat nog veel later werd 
opgetekend en aangevuld. 
De oudste ons bekende oorkonde, waarin het 
Germaanse recht werd opgetekend is de Sach- 
senspiegel, die dateert van omstreeks 1230. 
Zo ontstond langzamerhand een zekere nationale 
rechtsorde, die echter vooralsnog hemelsbreed ver- 
schilde van wat wij daar nu onder verstaan. 
Hoeveel eeuwen zouden overigens nog verlopen, 
eer deze „rechtsorde" overal min of meer zou 
zijn ingeburgerd. 
Afgezien van de rechtsgemeenschappen der Oud- 
heid duurde het, ondanks de doorwerking van het 
Christendom, toch nog bijna duizend jaar, eer 
er werkelijk van een nationale rechtsgemeen- 

, schap sprake was. Krachtige regeerders, zoals 
Keizer Karei de Grote in Duitsland en Koning 
&luard I in Engeland, wisten rechtsspraak en 
rechtshandhaving in hun rjjk wel 'krachtig t» 
bevorderen, maar het bleek telkens weer hoe 
zwaar het viel het geweld te doen wijken voor 
het recht. 
Het grote beginsel, dat doorgevoerd moest wor- 
den, was, dat onrecht de enkeling aangedaan, 
niet iets was, dat hem alleen aanging, maar dat 
dit een belediging was van de staat zelf, een 
schending van de rechtsorde. 

Lange tijd bleven echter 
bepaalde diep ingrijpende 
beledigingen van de 
rechtspleging uitgezon- 
derd. Er waren zaken, 
die zo diep de per- 
soonlijke eer aantast- 
ten, dat zij, naar men 
meende, alleen in bloed 
konden worden uitge- 
delgd. Desniettemin won 
de gedachte veld, dat 

niet ieder mens zijn recht in eigen hand mocht 
nemen, doch dat de georganiseerde staatsge. 
meenschap aangewezen was om voor het recht 
op te komen. 

De staat zou er met een enkel verbod van ge- 
weldpleging nooit zijn gekomen. Daarnaast, of 
liever, in de eerste plaats moest gezorgd worden 
voor een juiste rechtsbedeling. Doch hoe gebrek- 
kig vervulde de staat nog eeuwenlang die taak'. 
Corruptie, standenrechtspraak, politieke be- 
invloeding, vaak door het hoogste staatsgezag, 
de Koning, waren aan de orde van de dag. Tot 
aan de Franse revolutie was slechts zelden recht 
te krijgen voor wie in conflict kwam met één 
der in hoogheid geplaatsten. Zo tussen de ge- 
mene man onderling ging het nog wel. 

Eerst in de twintigste eeuw kunnen wrj metter- 
daad van een rechtsstaat spreken, voorzover 

die berust op een onafhankelijke rechtsspraak en 
rechtszekerheid voor ledereen, zonder aanzien 
des persoons. 
Zo is in een proces van vele eeuwen de eigen- 
richting overwonnen. Het geweld is als middel 
tot oplossing van geschillen verboden. Het recht 
is door gewoonte, wetgeving en rechtsspraak ge- 
stabiliseerd. Waar echter om de een of andere 
reden het recht tekort schoot, bleef het geweld 
bestaan. Hoelang werden nog de z.g. „erezaken" 
van de rechtspleging uitgezonderd en bleef het 
duel als laatste restant van de oude bloedwraak 
gehandhaafd? In Duitsland is het duel eerst na 
de eerste wereldoorlog verboden, en later door 
het nationaal-socialisme weer toegelaten en zelfs 
bevorderd. 

De aldus ontstane nationale rechtsorde is echter 
nog altijd onvolmaakt. Er geschiedt ook binnen 
haar grenzen nog maar al te veel onrecht, dat 
niet wordt recht gezet. De bittere ervaring der 
oorlogsjaren heeft ons wel geleerd, hoe plotseling 
onze zo mooi opgezette rechtsorde tot een carri- 
catuur kan worden, indien de macht komt in 
handen van mensen, die geen recht en moraal 
kennen. 
Maar hoe gebrekkig en weinig stabiel ook, wan- 
neer wij terugblikken op een toestand van voor 
eeuwen, dan moeten wij wel erkennen, dat wij 
metterdaad leven in een geordende rechtsstaat. 
Wij kunnen rustig onze twistzaak stellen in han- 
den van een onpartijdig rechter, van wiens uit- 
spraak, indien wij menen, dat zij onjuist is, wij 
nog weer in beroep kunnen gaan bij een hogere 
rechter. 
Helaas is niet elke burger van elk land in Europa 
zo gelukkig. Daar waar een politiestaat is, in 
plaats van een rechtsstaat, hebben dwang en 
geweld weer de plaats ingenomen van het recht, 
maar nu gesanctionneerd door de staat. Dat is 
nog veel ^bvaarlijker dan in de primitieve samen- 
leving, waar de enkeling geweld gebruikte in 
eigen zaak. 

Wanneer wij deze uiterst langzame ontwikke- 
lingsgang voor ogenhouden, kan het ons niet 

verwonderen, dat wij in de samenleving der vol- 
ken het ideaal nog niet bereikt hebben. 
Maar is het daarom onbereikbaar? 
Wie de parallel doortrekt zal tot de conclusie 
moeten komen, dat het wel is waar nog veel 
moeilijker zal zyn om in de intemationsde ver- 
houdingen het geweld plaats te doen maken voor 
het recht, maar dat er geen enkele reden is om 
aan te nemen, dat dit tot de onmogelijkheden zou 
behoren. 
In elk geval is het onze plicht de rechtsgedachte 
ook voor het internationale leven op de voorgrond 
te stellen en deze uit te dragen onder de volken. 
Wjj kunnen daarbij voortbouwen op het begin 
dat reeds gemaakt is. Wp zullen dan tot de 
ontdekking komen, dat wij daarbij stuiten op een 
van de weinige lichtpunten aan de internationale 
hemel, die door de troebelen van de tijd wel wat 
al te veel aan onze aandacht was ontsnapt. 
Daarover dus volgend maal. 

JA zutetf, 

demexetd 

tand 

Er bestaan verschillende manieren om dieren, maar in het bij- 
zonder paarden aan te zien, b.v. de manier van de leek en dc 
manier van de kenner. Uiteraard houdt de tentoonstellingscom- 
missie alleen rekening met de wensen van de kenners en daarom 
worden alle Hcrscurs. Clairons, Nico's, Ccrtains. Dragons en 
hoe alle bonkige, goedmoedige reuzen op zo'n tentoonstelling 
ook mogen heten met de achterzijde aan het geëerde publiek ge- 
presenteerd. Dc vakman echter we«^ deze stand juist te waar- 
deren, want voor hem Is het totaalbeeld, het algemene voor- 
komen, ..de massa, weet U", hoofdzaak! 
Op de massa en dc manier waarop de massa in elkaar is gefokt 
door middel van veel kapitaal, veel vakmanschap, maar Igt 
allermeest nog door van geslacht tot geslacht overgeërfde intuitie. 
komt het hier aan en schier nimincr ral er ro'n massa bijeen te 
bewonderen zijn geweest, als op deze tentoonstelling 1948. 

(Eindhovens Dagblad j. 
Toen hebben we een stille traan weggepinkt. Het 
was ons vergund één blik te slaan in een journa- 
listieke wereld, waar gans nieuwe mogelijkheden lig- 
gen. En wij spraken daarover met onze hoofdredac- 
teur. Voerden het pleit voor een bescheiden begin 
in deze richting. Elke week één artikeltje over paar- 
denfokkerij; Van deskundige hand. De onze, natuur- 
lijk. Maar hij was onverbiddelijk. Ook hij sprak van 
de massa en het kapitaal. Maar wat hij over Marx 
en de klassenstrijd zei, begrepen we niet goed. Ook 
over de wijze, waarop wij elke week dit blad in el- 
kaar fokken, sprak hij. Alleen over ons vakmanschap 
en onze van geslacht tot geslacht overgeërfde intuïtie 
zweeg hij. 
Enfin, wij hebben u man en paard genoemd. Dat nu 
de massa spreke. Want daarop komt het aan. 

Aangeboden: wegens overcompleet slaapkamerameublement» 
best. uit 2 pers. ledikant m. matras, wastafel en spiegel, 
tafeltje," 2 stoelen en nachtkastje, autoped op luchtb.. jongens- 
fiets, leeftijd 4 è 5 jaar. (Advertentie), 
Doe geen moeite meer, lezer. Wij hebben dit ameu- 
blement al. 's Avonds autopeddelen we (op lucht- 
banden) naar bed en 's ochtends begeven wij ons op 
de jongensfiets naar de wastafel. Bevalt uitstekend. 
Nu zoeken we-een salon-ameublement met een baK- 
fiets (voor de koekjes) en een keuken uitrusting met 
een kano (ora in de soep te gaan .roeren). 

* 
Zaterdag officiële opening door weth. mr. J. }. van der Velde. 
Die dag verder 5 muziekcorpsen en bezoek van de Rode-Kruis- 
paardenparade, die dc winkeliersvereniging „Dc Brug" komt 
complimenteren. _ , 

(Het Vrije Volk). 
Zijn dat nu paarden met een rood-kruis? 
En hebben die een winkeliersvereniging gefeliciteerdf 
Of is die parade aan het gelukwensen geweest? 

Oud-huzaren of infanteristen uit het tijdperk van Vader Sterkt 
. Denken jullie nog wel eens terug aan die goeie ouwe tijd, |a 
toch zeker, en et over praten, zeker ook wei. 
Zie je ze in gedachten niet zitten, moeder Sterk met haar 
hondjes (in de mand)! En vader Sterk met zijn altijd blijvend, 
optimisme, onze gezellige koffie- en theeuurejes na dc kerk? 

(Ingezonden Nwe. Dr. Crt.;. 
We waren, 't zij tot onze schande gezegd, het tija- 
perk van Vader Sterk geheel vergeten. Maar nu ziet 
ons oud-huzarenoog ze weer voor zich, zoals alleen een 
soldaat met een berenmuts op iets voor zich kan 
zien. Ach, dat altijd blijvende optimisme van Vaoer 
Sterk. Ondanks de mand, waarin moeder Sterk zich 
met haar hondjes vermaakte, dat altijd blijvende op- 
timisme. Een sterke man in een Sterk-tijdperk. 
Voor ons geen stenen of bronzen tijdperken. Zelfs 
geen stadhouderloze tijdperken, hoe lief ze ons ook 
waren. Voor ons alleen het tijdperk van Vader SterK. 

IjtiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiniHMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiinMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiM 
Grauw is uw hemel en stormig uw strand, = 
Naakt zijn uw duinen en ellen uw velden ~ 
ü schiep natuur met een stielmoeders hand ^ 

5 . Toch heb ik innig u liel, o mijn land! = 
= Hoe dikwijls is dit een uitroep van de soldaten B 
1 overzee. Het verlangen naar Hollandse luch- = 
5 ten en stormige stranden: de liefde voor het E 
= plekje .grond waar eens hun wieg op stond; het E 
E komt allemaal _ boven, als de vroege tropen- = 
r 'avond valt en de verveling kinnen sluipt. 
5 Helpt hen die te verdrijven. Steunt ze door = 
E hen een Indië-abonnement op „De Zwerver" 5 
= te geven. 
5 En...... Iaat ze vliegen! E 
£ li moest de vreugde kennen als de jongens = 
£ ons blad ontvangen. | 
£ Verwezenlijkt ons motto; 
3 De Zwervers binnen een week 

in elke Indische streek! 
HiiiimiiiiiiitiiifiinmiiiiiimimmiiNiiitiiifiiiiiiiiiniiitiiiiiiniiiifiiiiiiiinfiniiM 
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Gedreven 

Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

„BOB VAN STBBNWIJK". 

Horac slaat toe. 

De dreigementen ^Van Horac indachtig, be- 
sloot Dobbe zich enige tijd te isoleren en hij 

verzocht Stuivenberg zijn vrouw en kinderen te 
gaan halen. Deze voldeed aanstonds aan het ver- 
zoek, vertrok naar Amsterdam en bracht Theo's 
vrouw en kinderen naar zijn huis in Woudenberg. 
Heerlijk was het weerzien; voor het eerst zou 
Dobbe zijn drietal weer bij zich hebben. Drie da- 
gen bleven zij bij Stuivenberg en toen vertrokken 
zij naar een nieuw adres, dat Kleinveld voor hen 
had gezocht. 
Het was geen goedkoop onderdak, dat boer Beek 
hen verschafte; 300 gulden per persoon per 
maand. Zij kwamen een weinig tot rust, maar 
lang konden ze ook hier niet blijven. De S.D. 
vond het huis van de vader van Stuivenberg en 
sloeg er zijn bivak op, om Dobbe af te wachten. 
Hals over kop vertrok toen. het gezin naar 
Arnhem, waar het een schuilplaats vond in de 
Driekoningendwarsstraat. Vijf maanden heeft het 
viertal daar doorgebracht. 

' /^vp 17 December 1942 werd Kleinveld gegrepen. 
'De vrijgelaten politieman Nieuwland, vervul- 

de de rol van provocateur en verrader. Onder 
de naam Van Dam vertoefde hij in hotel Frank 
en speurde Amersfoort en omgeving af, om da- 
ders van de overval te ontdekken. Op 16 Decem- 
ber 's avonds belde hij Noppen en Flipse op, dat 
een der daders op een adres te Amersfoort was 
verschenen, alwaar hij vrij gemakkelijk opzijn 
aanwijzing kon worden gearresteerd. Noppen, 
Flipse, rechercheur de Bie en de verrader Nieuw- 
land reden naar een drogisterij aan de Leusder- 
weg. De hele nacht surveilleerden ze voor de wo- 
ning. De volgende ochtend kwam Kleinveld naar 

I 
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Ik wist de taak, die ik begon, 
een taak van moeiten zwaar, 
maar 't hart, dat het niet laten kon, 
schuwt nimmer het gevaar. 
Het- weet, hoe eenmaal in dit land 
de vrijheid werd geëerd, 
voordat een vloekbre schennershand 
het anders heeft begeerd. 

Toen Kleinveld vertelde, dat hij het adres van 
Ome Jan niet wist, voegde Flipse hem toe: „Wij 
zullen Ome Jan in handen krijgen, zo niet levend, 
dan maar dood." 
Dezelfde avond deden Noppen en Flipse een inval 
op het adres, waar Kleinveld en Van Voorthuizen 
de laatste tijd ondergedoken hadden gezeten. Ge- 
waarschuwd door de bewoners van het huis, zag 
Evert nog juist kans door een raam te ontsnap- 
pen. 
De volgende dag vertrokken Noppen en Flipse, 
door rechercheur de Bie vergezeld, naar Arnhem. 
Ditmaal fungeerde de agent van politie Sytze de 
Jong uit Oudeschoot als verrader, die Dobbe zou 
aanwijzen. Deze agent had zich reeds „verdien- 
stelijk" gemaakt, bij de door Noppen en Flipse 
verrichte arrestaties van Ds. Overduin, Albert 
Wolting en Harry. 
's Avonds voor zijn arrestatie had Kleinveld met 
Bergsteyn een bespreking gehad in Amersfoort, 
waarbij Nieuwland, van wie zij nog niet wisten, 
dat hij „fout" was, enige tijd tegenwoordig was. 
Uit opgevangen brokstukken van het onderhoud 
had deze gemeend te kunnen opmaken, dat Dobbe 
zich in Arnhem moest ophouden en dat Kleinveld 
hem daar de volgende dag zou ontmoeten in de 
Steenstraat bij het viaduct. Nieuwland beijverde 
zich zijn opgedane wetenschap zo vlug mogelijk 
aan Noppen en Flipse door te geven. 
Nu zou Noppen eindelijk kunnen toeslaan! 
In Arnhem aangekomen stelde het gezelschap zich 
op in een leegstaande woning en om beurten sur- 

! :«p 
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Hier ziet men het illustere gezelschap bijeen. In het midden voorste rij: HORAC 
Verder: 1. Veenstra. 2, Van Lente. 3, Noppen, 4, Flipse. 5. de Bie. 

buiten en wandelde in de richting van het 
Julianaplein. Op de hoek van dat plein belde hij 
aan, maar werd op hetzelfde ogenblik door Nop- 
pen gepakt. Nadat hij door Flipse was geboeid, 
werd hij ter plaatse gefouilleerd, waarbij een 
tweetal automatisché" pistolen benevens een tas 
met illegale papieren werd gevonden. „Dat kan je 
Je kop kosten" voegde Flipse hem toe. Kleinveld 
werd nEtfir het hoofdbureau te Utrecht gebracht, 
waar nog meer illegale bescheiden op hem wer-i 
den gevonden. Aan Kleinveld werd toen voorge- 
steld met Noppen en Flipse In een auto plaats 
te nemen, om gezamenlijk Ome Jan op te sporen. 

veilleerden ze met Sytze de Jong de omgeving 
af. Tot 's avonds 10 uur zijn ze daar gebleven. 
Toen niemand kwam opdagen, aanvaarden ze ge- 
vieren d^ terugtocht naar Utrecht. 
Nieuwlands inlichtingen waren verkeerd geweest. 
Dobbe verscheen eerst de volgende avond; niet 
aan het viaduct in de Steenstraat, maar aan het 
station, waar Evert hem in kennis stelde van 
de arrestatie van Kleinveld. 
24 Januari 1943 sloeg de S.D.-klauw wederom 
toe. Op aanwijzingen van de verrader Nieuwland, 
trok een talrijk gezèlschap politieraanrien onder 
aanvoering van Noppen en Flipse naar een adres 

in Amersfoort. Hier werd Dick van Veen gegre- 
pen. Bergsteyn, welke zich op 't zelfde adres be- 
vond, ontsprong de dans op het nippertje; bij zijn 
achtervolging werd een groot aantal schoten op 
hem gelost, maar hij wist te ontkomen. 
Evert vertrok op het bericht van de gevangen- 
neming van Dick naar Velp, waar hg Dobbe 
wilde ontmoeten. Theo raadde hem aan voorlopig 
in Velp te blijven, aangezien het centrum van het 
land te onveilig was geworden. Daar kwam hij 
in aanraking met Jan Thijssén (Lange Jan), die 
hem opnarfl in een groep van de Raad van Ver- 
zet, In dit verband pleegde hij met Dobbe in de 
omgeving van Arnhem een aantal sabotageda- 
den. 
Op zekere dag liep hij daar Pellicaan van V.N. 
tegen het lijf, die hem vertelde, dat Dick van 
Veen, tijdens het overbrengen naar de gevange- 
nis in Deii Haag, was ontsnapt en dat deze zo 
spoedig mogelijk met hem en Dobb# een onder- 
houd wenste te hebben. Hij kwam met Pellicaan 
overeen, dat hij zich met Dobbe in verbinding 
zou stellen, teneinde plaats en tijd van afspraak 
te bepalen. Per brief werd aan Van Veen bekend 
gemaakt, dat deze op een gestelde tijd in Hotel 
„De Wereld" te Wageningen werd verwacht. 
Enige dagen later had de ontmoeting plaats. 
Dick van Veen met zijn verloofde vonden daar 
Evert met Petertje van de Hengel, de koerier- 
ster van Dobbe. Gezamenlijk vertrokken zij in 
de richting Arnhem, teneinde Dobbe te ontmoe- 
ten. Al heel spoedig werd geconstateerd, dat zij 
ddor een tweetal wielrijders werden gevolgd. Zg 
lieten hen enige malen passeren en eindelijk be- 
sloten zij een zijweg in te slaan. Aldus geschied- 
de en toen zg een eindje gevorderd waren, stap- 
ten ze af en verborgen zich achter enige strui- 
ken. Nauwelijks stonden zij da.ar, of zij zagen, 
dat de achtervolgers eveneens de zijweg insloe- 
gen. Rakelings passeerden ze hen, maar doordat 
zij hun lichten hadden gedoofd, zagen zij hen niet 
staan. Haastig besteeg het viertal zijn rijwielen 
weer en reed dwars door het bos, waar Evert 
uitstekend de weg wist naar Arnhem naar het 
huis van de familie Tollenaar in de Van Eek- 
straat. Een half uur later verscheen Dobbe, die 
door Evert was opgehaald. 
Korte tijd later werd Petertje van de Hengel 
ernstig ziek. Op het adres waar zij verbleef, kon 
zij niet goed verzorgd worden e» daarom besloot 
zij 21 Juni '43 naar de familie Tollenaar te gaan, 
waar zij zeker was een goede verpleging te vin- 
den. 's Avonds zocht Evert haar daar op, om 
naar haar toestand te informeren. Hij besloot de 
nacht bij de familie Tollenaar door te brengen. 
Des nachts om ongeveer twee uur werd lucht- 
alarm gegeven. Het viel op, dat er geen enkel 
geluid van een vliegmachine viel waar te némen. 
De heer Tollenaar begaf zich daarom naar buiten, 
om de toestand eens op te nemen. Nauwelijks 
was hij de deur uit of er werd gebeld. Mevrouw 
Tollenaar begaf zich naar de voordeur en nadat 
zij had opengedaan, stapten twee mannen, met 
banden van de luchtbescherming om, naar bin- 
nen. „Wij zijn van de luchtbescherming en komen 
controle houden". Nog een aantal anderen wa- 
ren intussen het huis binnenggkomen en zij door- 
zochten het hele huis. Evert, die onraad ver- 
moedde en zich in een kast had verstopt, werd 
ontdekt en gesommeerd te voorschijn te komen. 
Onmiddellijk werd hij door Noppen gefouilleerd, 
waarbij een wapen op hem werd gevonden. 
„Ha, daar hebben wij de lang gezochte", liet 
Noppen zich bij de arrestatie ontvallen en na 
de fouillering en het vinden van een revolver 
kreeg Evert van het sinistere invididu te horen: 
„Die revolver zal je zeker de kop kosten". 
Het bleek een illuster gezelschap te zijn, dat 
daar onder het mom van luchtbeschermers naar 
binnen was gekomen. Behalve Noppen, was na- 
tuurlijk ook Flipse weer van de partg, maar ook 
de N.S.B.-rechercheur D. van Donk, en de Duitse 
S.D. commissaris Seiffert, benevens enige andere 
rechercheurs. 
Nadat Evert de boeien waren omgedaan, was de 
eerste vraag van Noppen; „Waar is Dobbe?" 
Evert gaf een ontwijkend antwoord, waarop hem 
door Noppen werd aangezegd: „Dan schieten wij 
je kapot". Hij stuurde de anderen de kamer uit, 
sloot de deur en zeide: „Ik vraag je voor de laat- 



sie keer, vvaar Dobbe is en als je het niet zegt, 
tschiet ik je door je kop". 
Onder bedreiging van een gummistok hield Evert 
vol, dat hij het schuiladres van Dobbe niet wist. 
Flipse en Seiffert kwamen daarna de kamer 
weer binnen en begonnen gezamenlijk op de meest 
ruwe wijze te dreigen en te vloeken. Teen dit al- 
les geen uitwerking had, werd Evert per auto, 
waarin zich de reeds gearresteerde heer Tolle- 
naar bevond, zwaar geboeid, naar het gebouw 
van de S.D. aan de Utrechtseweg te Arnhem 
overgebracht, waar hij aan mishandelingen van 
leden van de S.D. blootstond. De Volgende dag 
brachten Noppen en Flipse hem naar het Plein 
in Den Haag, waar Horac hem persoonlijk ver- 
hoorde. Onder het overbrengen naar Den Haag 
zag hij, dat Noppen en Flipse zich de in zijn kof- 
fertje bevindende bankbiljetten ter waarde van 
ƒ 900.— toeeigenden. Tot de voorwerpen, welke 
zich verder in het koffertje bevonden, behoor- 
den revolverkogels, valse stempels, blanco per- 
soonsbewijzen, zegels, stamkaarten, Ausweisen, 
een vingerafdrukplaat met, inkttube, illegale bla- 
den van „Vrij Nederland", circulaires van de 
„Raad van Verzet", tekeningen van de Duitse 
kustwerken en storingzenders, kortom een geheel 
arsenaal van stukken, die men bij een illegaal 
werker kon verwachten. 
Na het verhoor werd Evert naar Scheveningen 
overgebracht. Op het Binnenhof werd het dood- 
vonnis over hem uitgesproken. 
Toen ook Bergsteyn was aangehouden, restten 
nog slechts Rotte en Dobbe, die onvindbaar zijn 
gebleven voor de heren van het Sonderkommando. 

Kleinveld ontsnap.., 

Intussen had Kleinveld kans gezien op mees- 
terlijke wijze uit het beulenkamp Amersfoort 

te ontsnappen. Op de meest beestachtige wijze 
was hij daar mishandeld. Hij zat daar evenals 
de reeds door Noppen en Flipse gearresteerde 
Wolting, Tiekenhorst en Klaas van de Groep, aan 
handen en voeten met kettingen geboeid in een 
donkere cel. Na ongeveer twaalf weken in deze 
toestand in die donkere ruimte te hebben ver- 
toefd, slaagde hij erin, na lange voorbereidingen 
te ontkomen. (Zie noot Red.). 
Toen hij weer in vrijheid verkeerde, üon hij op 
een middel, om zijn vrienden te verlossen. Hy 
sprak erover met de „Raad van Verzet" en men 
besloot de vrouw van Horac te ontvoeren, met 
het doel, die uit te wisselen tegen de gevangen 
vrienden. Door een toevallige loop der omstan- 
digheden mislukte deze poging, maar wel lukte 
het de vrouw van Noppen met een ziekenauto 
mee te nemen en onder te brengen op een vlucht- 
adres te Hoogland bij Amersfoort. Het resultaat 
was echter anders, dat men zich had voorgesteld, 
want als représaille werd Kleinvelds hele familie 
waaronder zijn ouders en schoonouders, de ouders 
van Evert, en enkele familieleden van Dobbe door 
het Sonderkommando naar het concentratiekamp 
te Vught gebracht, terwijl door de radio werd om- 
geroepen, dat, indien de ontvoerde vrouw niet 
voor een bepaalde termijn werd losgelaten, er elk 
uur een van de gijzelaars zou worden doodge- 
schoten. Evert benevens een viertal personen uit 
Baarn, waaronder zich de bekende verzetsman 
Jan Brouwer bevond, die ten aanschouwe van de 
andere gearresteerden door een der rechercheurs 
werd mishandeld, werd opnieuw naar het Bin- 
nenhof gebracht en gedwongen de familie Tol- 
lenaar op te bellen om hun te verzoeken de ont- 
voerder te waarschuwen. 
Tijdens zijn gevangenschap te Scheveningen werd 
er op zekere dag een ongunstig uitziend individu 
bij hem in de cel geplaatst. Deze kerel vertelde 
Evert, dat hij wegens illegaal werk door de S.D. 
was gearresteerd en reeds zeven maanden in de 
cel had doorgebracht. 
Hij betoonde een opvallende belangstelling voor 
de lotgevallen van Evert, wie het evenwel aan- 
stonds was opgevallen, dat de gelaatskleur van 
zijn medegevangene er wel wat fris uitzag voor 
iemand, die reeds zeven maanden celbewoner was 
geweest. Al spoedig bleek de argwaan van Evert 
niet ongegrond te zijn, want toen zijn celgenoot 
de volgende dag werd weggehaald, kwam hij tot 
de ontdekking, dat deze een paar zilveren man- 
chetknopen van hem had meegenomen. 
Kort daarop ontvingen de ouders van Gerrit 
Kleinveld bezoek van een heerschap, die hun ter 
introductie de zilveren manchetknopen van 
Evert toonde. Het heer vertelde, dat hij lange 
tijd bij Evert in dezelfde cel had vertoefd en dat 

RECTIFICATIE 
In No. 7 van dit vervolgverhaal (De Zwerver No. 25, d.d. 
25 Juni 1948) komt in de 2e kolom, regel 4, een zetfout 
voor, die tot een onjuiste voorstelling van zaken zou kun- 
nen leiden. 
In de betreffende zin staat: ^ 

De rechercheurs Noppen en Flipse, de leider tegen 
wie ..Radic? Oranje"   enz. 

Deze zin moet echter luiden: 
De rechercheurs. Noppen en Flipse, de lieden tegen 
wie ,.Radio Oranje"   enz. 

Gaarne ons excuus voor deze fout. 

IN DE BALK 

'7 o nu en dan ontvangen wij brieven met betrek- 
king tot het door de Stichting gevoerde beleid, 

waarin nu eens meer drn minder ernstige critiek op 
dat beleid is vervat. Wij stellen deze vorm van 
critiek bijzonder op prijs omdat het getuigt van een 
gezonde belangstejing in en een gevoel van ver- 
antwoordelijkheid, voor hot 
stichtingsyork. Öe S'ich- 

„ting heelt deze cri i jk 
dringend van node. Irur.ers 
bij de uitvoering van een 
zó breed gestelde taak als 
door de organen van '40— 
'45 op zich werd genomen 
kunnen (onbedoelde) fou- 
ten nimmer uitblijven. Met 
hoeveel ambitie ook wordt 
gewerkt (en wij weten, 
allen, dat inderdaad met 
ambitie wordt gewerkt) en 
hoe intens en toegepaste 
controle-maatregelen ook 
mogen zijn, vergissingen kunnen bij werkzaamheden 
van een dergelijke omvang nimmer worden voor- 
komen. In het algemeen wordt dit door het publiek 
zeer goed ingezien. De brieven bevatten voor het 
overgrote deel opbouwende en gezonde critiek en 
waar mogelijk wordt er door '40—'45 gaarne reke- 
ning mede gehouden. Wij van onZe kant laten niets 
na om ter onzer kennis gebrachte (vermeende of 
werkelijke) bestuursfouten of misstanden aan een gron- 
dig onderzoek te onderwerpen. Wij verklaren nog 
eens nadrukkelijk, dat deze vorm van critiek ert door 
de Stichting en door de redactie van ons blad op 
hoge prijs wordt gesteld. 

L_j elaas bespeuren wij menigmaal critiek, welke op 
* geen enkele wijze de waardering van welmenen- 

de stichtingsmedewerkers kan wegdragen. Een critiek, 
welke ook op geen enkele wijze kan bijdragen tot 
verbetering van gesignaleerde en — in de bedoelde 
vorm geuit — bijna altijd vermeende misstanden. Wij 
doelen op de kletspraatjes, op de roddelarij van 
ambitieuze dwarskijkers of van lieden die een motief 
zoeken voor hun lamlendige negatieve houding. Zij 
spreken met verve over de grof-hoge. salarissen, over 
onjuiste aanwending der geldmiddelen, over partij- 
politiek of kerkelijk gerichte voortrekkerij, ja, over 
wat niet al. Het zijn de mensen, die altijd langs de 
kant blijven staan, zelf nooit het stuur in handen 
durven of kunnen nemen en die eigen feilen en 
tekortkomingen pogen te verbergen door ze anderen 
listig in de schoenen te schuiven. Geen instelling is 
voor hun bezoedelende critiek veilig en er bestaat 
voor hen geen groter vreugde dan wat door de 
„Zwitsers" zo kernachtig „Schadenfreude" wordt ge- 
noemd. Het zijn de lafaards die, aleer zij aan hun 
twijfelachtige verontwaardiging lucht geven, om zich 
heen zien of er wellicht mensen in de nabijheid zijn, 
die van hun lasterlijke confetti niet zijn gediend. U 
kent ze allemaal wel, we behoeven ze niet nader aan 
te duiden. U ontmoet ze ook allemaal wel eens. 
Och, grijp hen dan in hun vettige kragen en sjor hen 
vast op hun laffe critiek. Laat hen niet los voordat 
ze met cijfers en feiten komen en rust niet voor U 
de juiste toedracht van de zaak kent. Stap naar het 
eerste het beste stichtirigsbureau of, als U daarvoor 
niet in de gelegenheid bent, schrijf ons een kaartje. 
De Stichting ka% werkelijk elk onderzoek velen en 
waar fouten zijn gemaakt ■ zullen die worden erkend 
en gecorrigeerd. Het is in vele kringen een inge- 
wortelde gewoonte geworden om bij gebrek aan con- 
versatie met inhoud de nationale chronique scanda- 
leuse te gaan bespreken. Er zijn allerlei vunze blaad- 
jes, die gaarne de meest uitgebreide stof voor derge- 
lijke gesprekken verschaffen. Deze conversatie wekt 

enkel ontevredenheid en heeft nog nooit verbetering 
van misstanden tengevolge gehad. Laten wij er dan 
ook niet aan mee doen en onze mond desnoods hou- 
den als we helemaal niets ter zake in het midden 
hebben te brengen. Met name waar het de Stichting 
betreft (en er is weer eens ontzettend geroddeld tij- 

dens de jongste inzame- 
lingsactie) mogen wij geen 
enkele vorm van afbreken- 
d critiek dulden. Het moet 
onze eer ie na zijn om wat 
wij gezamenlijk zo moei- 
zaam hebben opgebouwd 
voor onze ogen door klein- 
zielige naargeestelingen te 
zien afbreken. 

Pjit spreken we af: hebt 
*-^U aanmerkingen op het 
door de Stichting gevoer- 
de beleid laat het ons dan 

weten. Blijf er niet mee rondlopen maar deponeer de 
critiek daar waar ze thuis hoort. Geen moeite zal de 
redactie teveel zijn om klaarheid te' brengen in zaken 
welker duisterheid het welzijn van de Stichting, onze 
Stichting kan schaden. Wij zijn ervan overtuigd, dat 
er niets is in het stichtingswerk, wat geen daglicht kan 
velen en mochten er zijn die in dezen met ons van 
mening verschillen, welnu, dat zij spreken. 

Nog niet zo lang <Jfeleden was het onder drinkebroers 
in Drente gebruikelijk om het mes in de balk te ste- 
ken, wanneer men ernstig met elkaar van mening 
verschilde. De opposant, die het mes eruit durfde te 
trekken, verklaarde zich daarmede bereid de twist „op 
het mes" uit te vechten. Het zij verre van ons deze 
gewoonte toe te juichen, doch in dit geval willen wij 
deze reeds verloren gegane traditie nog een maal 
in ere herstellen. 
Van nu aan hangt ons (penne)mes als een uit- 
daging in het stichtingsplafond! 

TOON. 

VERZETSPENSIOEN MOET VOOR 29 SEPT. 
AANGEVRAAGD. 

\\7 oensdag 29 September a.s. is een belangrijke da- 
• * turn voor hen, die recht hebben op uitkeringen 

volgens de wet Buitengewoon pensioen 1940—1945. 
Wanneer namelijk de rechthebbenden zich vóór dien 
datum niet zullen hebben aangemeld bij de „Stichting 
1940—1945", voor aanvrage van een pensioen in den 
zin van bovengenoemde wet, dan hebben zij hun rech- 
ten verbeurd. 
Indien iemand na het in werking treden van de wet 
nog ten gevolge van zijn verzetswerk overlijdt, ont- 
staat het recht op den datum van overlijden. 
Er bestaat op het ogenblik een categorie Neder- 
landers, die, hoewel dit ogenschijnlijk niet zo is, toch 
in aanmerking komen voor een aanvrage. Dat zijn zij. 
de thans nog in eigen onderhoud kunnen voorzien en 
die daardoor geen uitkering van de „Stichting" genie- 
ten. Dit zijn meestal weduwen of invaliden met- enig 
vermogen of zij, die door werken in hun behoeften 
voorzien. 
Ook zij dienen voor 29 Sept. een aanvraag in te 
dienen, daar anders hun rechten vervallen. 
De Stichting verzoekt een ieder, die namen en adressen 
kent van nabestaanden van hen, die in het verzet 
gevallen zijn en van personen, die ten gevolge van het 
verzet invalide zijn geworden, aan haar bureaux op 
te geven. Het adres van het hoofdbureau is: postbus 
140, Amsterdam, telefoon 35280. 

hij na zijn straf te hebben uitgezeten, door de 
Duitsers weer op vrije voeten was gesteld. 
Er volgde nu een uitvoerig verhaal over een 
plan, dat hij met Evert zou hebben ontworpen om 
hem uit de gevangenis te verlossen. Voor de uit- 
werking ervan was het echter noodzakelijk zich 
van de medewerking van Gerrit te verzekeren, 
die naar Evert had verzekerd, zich daarvoor on- 
getwijfeld beschikbaar zou stellen en het plan 
met Dobbe zou bespreken. Het was voor de pro- 
vocateur dan ook een zichtbare teleurstelling, 
van Gerrits ouders, die hem niet vertrouwden, te 
vernemen, dat elk contact met hun zoon Ger- 
rit ontbrak. Bij zijn vertrek zag een slimme zus- 
ter van Gerrit kans de vreemde bezoeker te 
volgen en tot haar niet geringe schrik ontdekte 
ze, dat deze een straat verder in een luxe auto 
stapte, waarin zich twee, in uniform gestoken 
S.D.-officieren bevonden. Uit een later gepubli- 
ceerde foto herkende de familie Kleinveld in de 
provocateur de massa-verrader  Van der 
Waals. 
Tien maanden ruim heeft Evert in Scheveningen 
vertoefd en het vonnis werd niet* uitgevoerd. Ten 
gevolge van de luchtlandingen bjj Arnhem, werd 
hij naar Duitsland overgebracht, waar hij in Mei 

1945 door de Amerikanen werd bevrijd, juist toen 
de Moffen van plan waren het tegen hem en zijn 
vrienden Klaas van de Groep en Frekenhorst uit- 
gesproken vonnis te voltrekken. 
    (Wordt vervolgd). 
Noot: 
In het Jubileumnummer, een extra verzorgde uit- 
gave van ons blad ter gelegenheid van het rege- 
ringsjubileum van H.M. de Koningin, zullen wfl 
van deze ontsnapping, die zonder enige overdrij- 
ving verbazingwekkend mag worden genoemd, 
een groot, met talrijke foto's geïllustreerd ver» 
haal opnemen. RED. 
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Zo hebben wy dan een coloradokever-invasie gehad 
Van officiële zijde waa men er als de kippen bij om 
die beestjes onschadelijk te maken. En terwijl Schreie 
der zat te zonnen in de duinen, moesten de schoot- 
kindertjes beestjes vangen. Het was lofwaardig, dat 
men er zo gauw bij was. Want zelfs een natte, aan- 
gespoelde coloradokever b l ij ft een coloradokever. 
En dus gevaarlijk. 
Maar ik begrijp niet. dat onze regering niet beter 
waakt tegen die andere coloradokevers, die óók ge- 
knaagd hebben aan de Nederlandse akker. Ik bedoel 
de ambtenaren, die in de bezettingstijd niet deugden. 
Die toen ijverig meehielpen om de akker kaal te 
vreten. Die met de horzels uit Berlijn ons leven ver-, 
galden en de vrijheid om zeep hielpen. 

Ik las in de krant, dat de Eerste Kamer geklaagd 
heeft over het hoge bedrag, dat jaarlijks door Vader- 
tje Staat moet worden betaald aan mensen, die op 
wachtgeld zijn gesteld. 
— Ja. heeft de Minister van Binnenlandse Zaken 
gezegd, dat is waar. Dat bedrag is te hoog. 
En nu heeft Zijne Excellentie een beroep gedaan op 
de gemeentebesturen om bij vacatures in het bijzon- 
der aandacht te schenken aan hen, die wachtgeld 
genieten uit de berooide schatkist. 
Daar heb ik niets op tegen. Maar de Minister heeft 
er iets aan toegevoegd en dat zint Wie niet. Hij heeft 
ook gezegd: Niet in de laatste plaats denk ik hierbij 
aan ambtenaren, die ingevolge zuiveringsbesluit zijn 
ontslagen en van wier capaciteiten in vele gevallen 
gebruik kan worden gemaakt, mede ten voordele van 
de zorgelijke overheidsfinanciën. 
Dat wil dus zeggen: Haal de weggezuiverden weer 
binnen, gemeentebesturen! 

Maar dit wordt te gortig, naar mijn smaak. De colo- 
radokevers worden binnengehaald, ter besparing van 
centen. En dus wordt de Nederlandse akker weer 
prijs gegeven aan de knagers aan loof en vrucht. 
De slappelingen komen weer aan bod en het eind 
van het lied zal wezen, dat ons volk nogmaals zal 
worden uitgehold door die nazi-ambtenaren. Terwijl 
de heren Hirschfeld en Harinxma-toe-dit-en-daf de 
Nederlandse belangen dienen en Schreieder ligt te 
zonnebaden tot heil van zijn germaanse body, mogen 
de schoolkinderen kevertjes vangen, tezamen met de 
Nederlandse politie. Maar de gróte kevers moeten 
weer worden binnengehaald, inplaats dat men die er 
definitief uitsmijt. Vanwege de centjes, ziet u! 
Maat aangezien er vandaag-de-dag met een hand- 
omdraaien nieuwe wetten worden gefabriekt, vraag 
ik me af, waarom er niet een wetje wordt gemaakt, 
dat er in voorziet om de schobbers hun wachtgeld 
te ontnemen. 
Fritz Reuter heeft in één van zijn boeken eens ge- 
zegd. dat de domste boeren de dikste aardappelen 
verbouwen, 't Kan waar wezen, — maar toen waren 
er nog geen coloradokevers in Europa! 
Thans helaas wel. 
En als die nu weer warden ingehaald, wordt het 
weer uithollen, let eens op! 
Als je 't mij vraagt, mogen de gemeenten niet ingaan 
pp het voorstel van Zijne Excellentie. Het is beter, 
dat ze met lood-arsenaat gaan spuiten. 
Tot behoud van de Nederlandse akker. 

Die zich noemt. 
ÜUuH. 

wetL vtut de C-yjettie 

Drie bakkers als Genisten. 

r 
Tussen Buitenzorg en Soekaboemi werd een z.g. Austra- 
lische buizenbrug gebouwd en geplaatst. 
De onderdelen kwamen uit een dump te Baltkpapan. 

Neen, het achtste wereldwonder was het niet, maar wel een treffend staaltje van techniek, 
dat wij te zien kregen bg Tjibadak. Hier werd n.L een brug op zijn plaats gerold, die een 
geheel ander systeem vertegenwoordigt dan de bekende Bailey-bruggen. En daar dit in da 

geschiedenis van onze Genie iets byzonders betekent, was de Generaal de Q., de „Big Boss" van 
de Genie, hierbij persoonlijk aanwezig. * 
De tocht van Mr. Comelis naar Tjibadak, die we in twee gevechtswagens aflegden, verliep vlot. 
Naast de bestaande Bailey-brug lag, nog voor het grootste gedeelte op de weg, de nieuwe brug, 
die over de rivier gerold moest worden. Dit laatste klinkt zo eenvoudig, maar er was heel wat 
aan vooraf gegaan. Luitenant L., de commandant van het peloton van de legergenietroepen met 
zijn 55 man, die de brug gebouwd had, vertelde ervan. In grote stukken was de brug in begin 
December naar Tjibadak vervoerd en daar op de weg bij de rivierovergang in elkaar gezet. Te- 
voren was de bestaande Bailey-brug verlegd, om plaats te maken voor de nieuwe. Er was ge- 
bruik gemaakt van het puin, afkomstig van bruggehoofden van de vernielde, oorspronkelijke 
brug, om het fundament voor een noodprjler, een z.g. Engelse pijppijler te maken, die gemaakt 
was om de brug bij het rollen te ondersteunen. Door bandjirs was het fundament twee keer weg- 
geslagen; de rivier werd toen gedeeltelijk afgedamd, waarna het eerst mogelijk was de nood- 
pijlers te houwen. 

Dat bakkers ook wel iets anders kunnen dan bakken, werd wel bewezen door de naam van de 
brug, die de jongens haar gegeven hadden: n.1. de Koekebakkersbrug, dit omdat er drie bakkers 
aan meegewerkt hadden. 
Om de brug op zijn plaats te rollen, 
werden twee lieren bevestigd, één voor, 
om te trekken, en één achter, om te 
vieren. 
En daar stonden we nu te kijken, naar 
deze 34 meter lange brug, die 30 ton 
weegt en die centimeter voor centi- 
meter naar voren kwam. „Net gevan- 
geniswerk" vonden de twee soldaten, 
die broederlijk samen onder één regen- 
cape vanwege de stromende regen, de 
handle van de lier in gestadig tempo 
heen en weer trokken. — De bereke- 
ningen klopten precies, geen incident 
stoorde, of het zou de regen geweest 
moeten zijn, doch hieraan stoorde zich 
niemand. In twee ploegen, die elkaar 
afwisselden, werd gegeten, en wat voor 
eten! Brood met spek en klapperwater! 
Ook de generaal liet zich niet onbetuigd, 
en dronk de melk uit een enorme klap- 
per of het champagne was. 

Toen het gevaarte voor het grootste 
gedeelte over 9e rivier gerold was, 
moest het contragewicht vergroot wor- 
den, omdat de brug anders uit zijn even- 
wicht zou komen; daarvoor diende het 
lichaamsgewicht van de jongens zelf. 
„Let op", zei een echte Limburger, „nou zakt-ie door". Het was precies een grote pantomine, 
gebaren werden gewisseld, tekens werden gegeven. 
Na 3% uur lag de kolos, die 24 tons lasten kan dragen op zijn plaats. De laatste loodjes waren 
deze keer niet het zwaarst. Het was maar meer een heel klein loodje aan een touwtje, vastge- 
houden door de reed» genoemde Limburger, dat de juiste plaats bepaalde boven de betonnen 
bruggehoofden. „Zo! 't Is mooi geweest", zei de overste. — En inderdaad, de Genie had zich 
weer eens van zijn beste zijde laten zien. Deze jongens wisten van aanpakken, blank en bruin 
werkten zij aan zij, de Genie is heterogeen: KNIL., Dienstpl. K.L., en OVW-ers maken deel uit van. 
dit onderdeel, dat onmisbaar Is voor het leger te velde. Als een symbool lag daar de grote brug 
met zijn natuurlijke erepoort In de vorm van twee pisangbomen; symbool, omdat deze brug ge- 
maakt is door jongens, die met hetzelfde ideaal vervuld waren: de opbouw van dit mooie land. 

■L 

Het „EHGUHO SPIEL" no-q. niet in. de doofpot. 

Mr. Donker, voorzitter van de parlementaire enquête-commissie, gaf in zijn radiorede van 
Donderdag 24 Juni 1.1. de verzekering dat o.a. ook het England Spiel door de commissie 
onderzocht zal worden. Zoals wij reeds schreven in ons nummer 24, achten wij het 
een dringende aangelegenheid, dat er meer gegevens bekend gemaakt worden omtrent deze 
sinistere affaire. Dit „Spiel" zal voor het forum van het gehele Nederlandse volk berecht 
moeten worden, zonder een zekere terughouding, om alle kaarten open en eerlijk op tafel 
te leggen. 
Het gevoel, dat er enkele (misschien vele?) feiten voor ons verborgen worden gehouden, 
konden wij bij het proces Van der Waals, maar niet van ons afzetten. 
Nederland heeft er recht op te weten, wie aan deze afschuwelijke zaak, hetzij door 
onkunde, hetzij door nonchalance, debet is. Het is geen lust tot sensatie, dat ons bij het in- 
nemen van dit standpunt drijft, neen, het is het verlangen naar gerechtigheid! 
Dappere kerels, in vol vertrouwen in hun opdrachtgevers, zijn door fouten de dood ingejaagd. 
Want dat er onherstelbare fouten gemaakt zijn. is duidelijk genoeg gebleken. En dit eist 
opheldering! Niet uit drang om hoog gewaardeerde landsdienaren te zien vallen, maar opdat 
er recht gedaan wende tegenover hen, die vielen, vragen wij volkomen open en met bekend- 
making van alle desbetreffende stukken, deze zaak te behandelen. 
Zo zal ons volk het vertrouwen in onze rechterlijke macht hervinden. 

SC. 

oor- 

firijt 

Gjij moet niet omzien: doei 

ulü werk stil naar de wet 

uan kloem en uruckt; en lei 

niet op de wilde gloed 

aan vuurmond en trompet. 

ij moei niet vrezen ; i zaad, 

dat kier de wind verwaait, 

wordt ginds als graan gemaaid 

of siert als kloem t gelaat 

van vrouwen, jong en fraai. 
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in memoRiam 

Een salvo klinkt- hm taak vond fleen genade, 
Doch wee deaeen, die hen vergeten zal- 
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SEERP POSTMA (Witte Dirk; 
Geboren 27 September 1921 te Baarn 
Gefusilleerd 22 December 1944 te Apeldoorn 

PIET ROODENBURGH (Piet; 
Geboren 14 Maart 1918 te Amsterdam 
Gefusilleerd 15 December 1944 te Uitgeest 

A 

Iedereen die met Seerp in aanraking kwam, wist na enkele minuten dat hij een 
jongen voor zich had die wist wal hij wilde. Buitengewoon scherp en critisch 

observeerde Witte Dirk alle dingen die onder zijn aandacht kwamen. Zijn studie 
in de rechtswetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam legde er 
getuigenis van af en deed uitkomen dat hij veel ■ voor de toekomst beloofde. 
Edoch  die onweerstaanbare drang om het vaderland dat in nood verkeerde 
te helpen, kreeg ook hem te pakken. Langzaam aan richtte zijn blik zich op 
de overkant waar duizenden getraind werden om de aanval straks te kunnen 
beginnen en zo het nodig was, nu reeds in Nederland te dalen als agent voor 
de geallieerde legerleiding. Het is eind 1943 als hij de eerste pogingen onder- 
neemt om uit Nederland weg te komen. Het scheen hem toe dat de tijd nu rijp 
was om zijn voornemen ten uitvoer te brengen. Helaas had hij mis gerekend, 
al zijn contacten bleken %em tenslotte niet te kunnen helpen. Hierdoor in het 
geheel niet uit het veld geslagen, liet hij poging op poging volgen en rusteloos 
zocht hij verder naar nieuwe mogelijkheden. Eindelijk in Maart 1944 gelukte het 
hem om via de Pyreneèen naar Spanje te ontvluchten en zich vandaar naar 
Engeland te begeven. De-avonturen die hij intussen al had meegemaakt waren 
bijna ongeloofwaardig. Ze vertelden van de moed van het onderdrukte volk en 
de vastberadenheid om de vrijheid tegen elke prijs te bemachtigen. Seerp was 
een waardig vertegenwoordiger van deze wil. 
Hierom ontving hij in Londen een medaille die hem de verplichting op legde, 
om nog meer te tonen dat het ernst was met zijn voorgenomen besluit. Na 
enkele dagen werd hij opgenomen in de opleiding voor verbindingsofficier tussen 
de geallieerde legerleiding en de ondergrondse verzetskernen. Enthousiast oefen- 
de hij en de kroon op zijn werk was de eervolle opdracht om in Aug. 1944 naar 
Nederland te gaan om het contact met de K.P. Den Bosch en de oprukkende 
legers tot stand te brengen. 
Hij landde onopgemerkt in de WieringeonSer polder, in de donkere nacht van 
7 op 8 Augustus. Hij werd vergezeld door een marconist die voorlopig naar 
Rotterdam ging en wachten zou dat Witte Dirk hem bericht zou geven waar 
hij definitief naar toe moest. 
Terwijl Seerp poogde om Den Bosch te bereiken moest hij werkeloos aanhoren 
dat de Engelsen deze stad reeds binnengerukt waren. Wel probeerde hij nog 
om met de hulp van de legers het kamp Vught te bevrijden maar de hoofd- 
macht kon het Albertkanaal niet overkomen. Deze teleurstelling trof hem diep 
en een klein beetje ontmoedigd trok hij naar Rotterdam, waar hij zich weer 
bij zijn kameraad voegde. Frank, de landelijk sabotage commandant, achtte het 
echter beter dat zulke goed uitgeruste medewerkers meer in het centrum van het 
land en dichter bij dé dropping velden zaten en stuurde ze daarom naar Apel- 
doorn. Hier verrichtten zij goede diensten, niet alleen voor de Apeldoornse 
K.P. maar ook voor, de verschillende groepen die op de Veluwe en, in Utrecht 
opereerden. Het contact met Groot-Brittannië was even correct als de telefoon- 
verbinding van de Duitsers. Het was plezierig werken voor de actieve sabotage 
groepen. 
Toch meende Londen het na enige tijd nodig te achten Seerp en zijn vriend 
naar Utrecht te moeten sturen. Hier was de B.S. pas tot stand gekomen en 
had men grote plannen opgevat. De gehele provincie plus N.-Holland en de 
Veluwe zouden voortaan bij droppings geassisteerd worden door Witte Dirk 
en zijn partner. Verschillende malen waren zij in actie en steeds met groot 
succes. Het enerverende werk deden zij met grote kalmte en veel ambitie. Het 
scheen allemaal zo goed te gaan. 
Ondanks de vele gevaren, waaraan zij voortdurend waren blootgesteld, werd het 
werk rusteloos voortgezet en zagen zij met- vertrouwen een spoedige bevrijding 
tegemoet. Het gevaar loerde echter dichter bij dan ze vermoedden. De nieuw 
benoemde commandant van de B.S. in de provincie Utrecht wilde nog één keer 
al zijn ondercommandanten in een vergadering bijeen hebben waarbij alle zaken 
nog eens besproken konden worden. Ook Witte Dirk en zijn partner ontvingen 
een uitnodiging. Kort vóór de vergadering een aanvang zou nemen, arresteerden 
de Duitsers een koerierster, die nog een uitnodiging in haar bezit had. De ge- 
volgen waren rampzalig. Nog geen minuut nadat de vergadering was aange- 
vangen, werd het gebouw waarin ze aanwezig waren, omsingeld. De vriend van 
Dirk wist zich nog te verschuilen en ontkwam aan arrestatie, doch Witte Dirk 
zelf werd, met een tiental andere B.S.-leden, gevangen genomen en op transport 
naar Apeldoorn gesteld. Het bleek onmogelijk in Utrecht nog een bevrijdings- 
poging te ondernemen. Frank, de landelijk sabotage-coramandant, beval een po- 
ging te ondernemen op de Willem III kazerne waar zij zaten opgesloten. Helaas, 
toen het plan ten uitvoer werd gebracht en mislukte, kostte dit het leven van 
de te redden personen. Witte Dirk met twaalf anderen werd op 2 December 
1944, zonder dat het proces tegen hem was afgehandeld, vermoord. Het was voor 
hem geen schade, hij wist de taak die hij begonnen was, door God zelf aan hem g, 
opgedragen. Nimmer had hij geaarzeld ja te antwoorden waar Die hem riep. 
Degenen die achter bleven kunnen zich troosten met de gedachte dat zijn leven 
niet voor niets is geweest, dat hij 

De stugge vastberadenheid, om de vijand geen duimbreed tegemoet 
te komen had Piet Roodenburgh reeds van het vroege begin der 

bezetting af, stelling doen nemen tegenover alles, wat beoogde de 
kracht van ons volk te breken. Illegale lectuur-verspreiding en agitatie, 
waar die maar nodg was, werd door hem krachtig ter hand genomep. 
Zijn studie in de medicijnen had hij bijna voltooid toen de beruchte 
maatregel kwam om de loyaliteits verklaring te tekenen. Voor iedereen 
die Piet kende was het duidelijk dat deze weigeren zou en niemand 
verbaasde zich toen hij onderdook. 
Alle bedreigingen met represaille's tegen anderen en strenge straffen 
tegen de studenten zelf, schoof hij rustig van zich af fen hij deed alleen 
datgene, wat zijn plichtsgevoel hem ingaf. Maar hij dacht verder. Zelf 
rustig en veilig te zitten was iets, dat hem niet kon bevredigen. De 
drang om de vijand daadwerkelijk tegen te staan groeide in hem en 
werd met de dag groter. 
Langzamerhand nam zijn plan om naar Engeland te ontvluchten, vaste 
vormen aan. De moeilijkheden, aan zulk een tocht verbonden, werden 
overwogen en de contacten, die hem zouden moeten helpen, zorgvuldig 
gezocht. Na enigen tijd ging hij op weg. België leverde geen moeilijk- 
heden op maar in Frankrijk begonnen de strubbelingen.. De weg over 
de Pyreneèen scheen nooit bestaan te hebben. Goede raad was duur 
en voor anderen zou het misschien aanleiding geweest zijn om terug 
te keren. Dit deed hij niet. Hij wilde naar Engeland en zou er dus heenl 
Indien de Pyreneèen dan onbereikbaar waren, dan zou het plan via 
Zwitserland doorgevoerd moeten worden. Op eigen kennis en goed 
geluk afgaande, passeerde hij ongedeerd de grens, waar hij echter, in 
een sneeuwstorm verdwaald raakte. Oververmoeid worstelde hij er tegen 
in. Het scheen steeds erger te worden. Zou hij hier dan. in de worsteling 
tegen de natuurkrachten, het onderspit moeten delven? Gelukkig kwam 
er hulp, maar met die hulp ook de verwijzing naar het interneringskamp. 
In afwachting van nadere orders, zat hij hier werkeloos opgesloten. De 
vrijheid bereikt, zijn doel nog lang niet! 
Men stelde hem voor om zijn studie voort te zetten aan één der 
Zwitserse Universiteiten, maar hiertegen kwaqi zijn gemoed in opstand. 
Hij wilde zijn vaderland, dat in nood verkeerde, helpen en om eigen 
veiligheid en rust bekommerde hij zich minder. Na enig zoeken kreeg 
hij contact met de Nederlandse militaire attaché aan wie hij om hulp 
verzocht voor de overtocht naar Engeland. Generaal van ' 1 'richt zegde 
zijn volledige medewerking toe, maar kwam ook nog met een ander 
voorstel. De „weg naar Zwitserland" werd steeds belangrijker en hier- 
voor waren koeriers n^dig die getoond hadden voldoende durf en 
energie te hebben om deze zelfstandige, zeer gevaarlijke opdrachten te 
kunnen uitvoeren. Piet bood zich aan. Hij wist dat het verzorgen van 
deze lijn een even grote noodzaak was, als het in Engeland trainen voor 
de komende invasie. De regering had de inlichtingen, die op deze wijze 
verkregen werden, zelfs nog harder nodig dan nieuwe soldaten. 
Enkele malen ging hij heen en terug, en nam daarbij waardevolle 
inlichtingen, micro-foto's, gezochte personen uit het verzet, leden van 
de Maquis en de Witte Brigade mee naar het vrije Zwitserland. Dikwijls 
werd hij nagejaagd door de Duitsers, maar in de critiekste momenten 
toonde hij zich een sterke persoonlijkheid. Enkele maanden heeft hij dit 
werk gedaan en het verhaal van zijn laatste tocht spreekt boekdelen. 
Door de invasie, begonnen de Duitsers een vreselijk strenge controle 
in te stellen en het bleek dat het onmogelijk was nog langer met zulk 
waardevol en bezwarend materiaal door twee vreemde landen te trék- 
ken. Er stonden hem toen twee wegen open, óf hier blijven, óf naar Zwit- 
serland gaan. Hij koos de eerste en wat was meer logisch dan dat hij in 
de K.P. verzeild raakte? Hij werd een gewaardeerd medewerker, die bij 
de wapendroppings en -vervoer vooraan stond. De routine, opgedaan 
bij het Zwitserland-werk, was hejn van groot nut, toen hij leider werd 
van een afdeling van de Interne-Controle-Dienst. Zijn activiteit breidde 
zich eiken dag uit; belangrijke gegevens werden door hem doorgezon- 
den aan de geallieerde legerleiding. Helaas, het verraad kreeg ook hem 
te pakken. Na een maand in het huis van bewaring aan de Wetering- 
schans gezeten te hebben, werd hij bij wijze van represaille te Uitgeest 
gefusilleerd. 
Bij de verhoren gedroeg hij zich als een held. Niets van zijn werkzaam- 
heden noch de namen van zijn medewerkers, heeft hij ooit verteld. Zijn 
echte naam heeft de vijand zelfs nooit geweten. 

P. C. Harms liet op die koude dag 
de loopbaan, die hem voorgesteld 
was, heeft gelopen en overwonnen 
indestrijd der geesten van de tijd; 
Zo is hem dan de kroon der over- 
winning weggelegd. 

(Gedeeltelijk ontleend aan 
„De Vrije Universiteit 
in oorlogstijd.") 

Helden der vrijheid, te jong gestorven. 
Wij brengen plechtig U nog een groet, 
Gij hebt nog meer onze achting verworven. 
Toen gij de beulen toondet uw moed. 
Nog niet genoeg van het lafhartige moorden. 
Dompelden zij 'uw leven in vuil.... 
Hun valse leugens en stinkende woorden 
Klonk ons als een hyena gehuil. 

Rust zacht, maar Broeders, uw strijd is volstreden. 
Gij hebt met bloed onze vrijheid betaald. 
Wij eren U met voorwaarts te treden. 
Slechts op de wegen, die gij niet hebt bepaald. 

vaii de 17e December 1944 het leven. 
Piet Roodenburgh was niet meer. Hij 
triumpheerde over al wat laag en 
gemeen is en offerde zijn leven op- 
dat wij in Vrijheid zouden leven. 

(Gedeeltelijk ontleend aan „Ge- 
denkboek Amsterdams Lyceum".) 
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De weg terug is een moeilijke weg. Dat hoeven wij 
niet meer te horen van Erich Maria Remarque. We 
hebben het zelf ondervonden toen we van ons verzets- 
werk terug moesten naar ons oude stiel. 
Dat t>ie/ niet mee. We misten het afwisselende en 
avontuurlijke van het verzetswerk-, we misten zelfs de 
prikkeling van het gevaar. De muziek was er uit. 
Het gewone werk was kleurloos en eentonig. We kon- 
den niet op gang komen en het botste menigmaal 
tussen ons. die vrijgevochten lui geworden waren, 
en de vaak, strakke, in ons oog dikwijls dwaze, 
regels der gewone maatschappij. 
Diezelfde moeilijkheden hebben nu de afzwaaiende 
soldaten. En in dubbele mate hebben ze de OVW- 
ers, die vroeger in het verzet gezeten hebben. 
Want zij zijn drie jaar langer uit hun gewone doen 
geweest dan wij en zij zijn er ook veel verder uit 
geweest. Toen wij van illegaal weer burger wer- 
den, ging voor hen de wereld wijder open. Zij 
zijn uitgebroken uit de grenzen van ons kleine 
landje; over de oceanen zwierven zij en ze kwamen 
in de wondere wereld van het Oosten met andere 
normen dan in het Westen gelden. En zij leidden 

DE WEG TERUG 

daar het leven van de vechtsoldaat, die schiet en 
op wie geschoten wordt, een ruw en zorgeloos le- 
ven; zorgeloos ondanks of misschien wel dóór het 
gevaar, dat uit alle hoeken loert. 
Om zo'n bestaan van vechten en van avontuur na 
drie, vijf, voor de oudste illegalen zelfs na acht 
jaar. te ruilen voor het gewone burgerleven is een 
heksentoer. Deze mannen zijn aan hun oude werk 
totaal ontwend. En het allermoeilijkst is het voor 
de jongens, die zo van school in de illegaliteit ge- 
rold zijn en daarna in het leger. 
Zij moeten leren werken. 
Het is uitstekend dat de regering helpt bij het vin- 
den van een werkkring. Het is nog nodiger dat ons 
gehele volk met open armen de afzwaaienden ont- 
vangt en hun hulp en steun verleent om aan de 
slag te komen. Een schande zou het zijn als de 
jongens, die voor het vaderland hun toekomst op 

het spel zetten en zelfs hun leven in de waagschaal 
stelden, niet aan alle kanten en afdoende gehol- 
pen werden. 
Maar tot onze afzwaaiende OVW-ers zeg ik: bet 
zijn de flinkste kerels, die zichzelf door het leven 
slaan! Natuurlijk kunnen ze gebruik maken van de 
raden en commissies, die er zijn om hen te helpen, 
maar laten ze nadat ze die adressen langs gelopen 
zijn alsjeblieft niet thuis gaan zitten wachten tot 
hun een baantje in de schoot geworpen wordt. La- 
ten ze er op uit gaan en vechten voor een werk- 
kring, zoals ze eenmaal vochten tegen de Nazts en 
later tegen de extremisten. Een man heeft veel meer 
vreugde in hetgeen hij heeft veroverd dan in het- 
geen hem toegeschoven wordt. Dat geldt voor 
een positie evengoed als voor een vrouw! 
In het verzet dopten we onze eigen boontjes en 
vroegen niemands hulp. Ik zeg niet dat dat nu 
weer moet. Maar wel ben ik van mening: selfhelp 
is best help. 
Laat onze jongens tonen dat ze weten'wat ze wil- 
len en courage hebben! 

K. NORBL. 
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OUD-llLEGAAL WERKER, 33 
jaar, woonachtig in Prov. Zuid- 
Holland, zoakt werkkring als 
VERTEGENWOORDIGER, 

in textiel ot een andere bran- 
che. In het bezit van manufac- 
turen-brevet en auto. 
Br. nr. 25 a/h bur. v/d blad. 

3e Stuurman grote vaart 
zoekt 

WALBETREKK1NG, 
liefst buitendienst. 
Goede algemene ontwik- 
keling en opleiding. 
Volledige inlichtingen 
worden gaarne verstrekt. 
Br. nr. 926, bur. v/d blad. 
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LITHO "ZAANLANDIA" 

ZAANDIJK 
OFFSETDRUK 

STEENDRUK 

CARTONNAGE 

Geeft „De Zwerver' aan één van Uw kennissen ter in- 
zage en laat hem (haar) onderstaande bon ingevuld 
zenden aan de» administratie van „De Zwerver'. Prins 
Hendrikkade 152. Amsterdam. Degenen, die een proef- 
nummer ontvingen kunnen deze bon voor zichzelf be- 
nutten. 

Naam 

Adres 

Plaats Provincie... 

Ingang abonnement- 

* Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / of bij 
aanbieding van een poetkwitantie betaald. 

Gironummer 109586 uut. LO-LKP-Stiehtlng 
*) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) ♦ 

BON *| Pe Zwerver in de Tropfen 
Ik wil meehelpen om dit Ideaal te ver- 
wezenlijken en verzoek U daarom een: 
* Zeepost/Luchtpost -abonnement voor 

(Zeepost f 1,50 • luchtpost f 4.50 per kwartaal.) 
* AbonnBm.nUg.ld wordt per glro/poitwliiel oi bij aan. 

bieding van oen poftkwltantl. betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aam 

*) (Doorhalen wat niet verlengd wordt) 

WIE KAN 
INLICHTINGEN VERSCHAFFEN ? 

ARNOLD KEITH MICHAEL DEAN nr 899 
In de nacht van 28 op 29 Augustus 1944 werd 
werd bij Engelen in de buurt van den Bosch 
een Halifaxbommenwerper neergeschoten. Een 
lid van de bemanning wordt sindsdien vermist 
en hoewel er in Engelen een graf is. vermoeden psii 
de ouders van de vermiste, dat het niet hun : * 
zoon is; die daar begraven ligt. Wel is bekend, 
dat één der Hollandse agenten, die boven Ne- 
derland gedropt zouden worden, daarbij omge- 
komen is. Willen de beide overlevende Hol 
landers contact opnemen met De Zwerver" ' # 
Hun inlichtingen zijn van veel waarde bij de 
opsporing van Daen. Zijn ouders denken n.1., 
dat hij aan een geheugenstoornis lijdt of zich 
om andere redenen nog steeds in Nederland ophoudt. 
De gegevens zijn: 
Bijnaam „Dixie", geboren 29 September 1923 Londen, Flying Officer, 
legernummer 152754. Blond golvend haar; lang plm. f.83 m; groot 
lidteken boven de knie; valse tand; spreekt enigszins aarzelend «n 
stottert licht, vooral als hij opgewonden is. 
Bijgaande foto werd genomen toen Keith 18 jaar was. Inlichtingen aan 
het bureau van „De Zwerver". 

JAN SCHAT. nr. 901. 
Geboren 17 Sept. 1908. Gearresteerd 14 
April 1944. 
Via Groningen naar Vught vervoerd. 
September 1944 naar Oraniënburg—Sach- 
senhausen, later naar Buchenwalde en 9 
Vpril 1945 naar Dachau. Op een transport 
door Beieren vermoedelijk op 22 April 1945 
overleden. 
Wie heeft Jan Schat de laatste maanden 
in bovengenoemde kampen nog gezian, wie 
heeft met hem dat laatste transport meege- 
maakt en kan inlichtingen verstrekken hoe 
of Jan Schat is overleden en waar hij be- 
graven is? 
Inlicht, aan Wed. P. Schat, Oosterweg 206, St. Annaparochie (Fr.) 
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V- n tegenstelling tot b.v. het Engelse 
recht, dat territoriaal is ongesteld 
en een ieder als Engelsman be- 
schouwt, die op Engels grondge- 

| bied is geboren, is het Nederlands 
recht t.o.v. de nationaliteit meer 

beinvloed door het afstammingsbegin- 
sel: de wet op het Nederlanderschap 
heeft als hoofdbeginsel, dat de kin- 
deren de nationaliteit der ouders ver- 
krijgen. Onze wet absorbeert aldus de 
op Nederlandse grond geboren vreem- 
delingen eerst in het derde geslacht. Dit 
kan zeer ernstige en onrechtvaardige 
gevolgen voor de betrokkenen hebben. 
Een wet als de onze, die Hoofdzakelijk 
het afstammingsbeginsel huldigt en aan 
het territorialiteitsbeginsel slechts bij- 
komstige waarde toekent, moet een vei- 
ligheidsklep bezitten, die het mogelijk 
maakt hen die zich duurzaam in Neder- 
land gevestigd hebben, zich Nederlander 
gevoelen en zich als zodanig gedragen, 
de Nederlandse nationaliteit te verlenen. 
Slechts wie de theorie van ras, bloed 
en bodem aanhangt, kan de noodzakelijk- 
heid van zulk een veiligheidsklep con 
sequent ontkennen. 
Aangezien onze nationaliteitswetten wel 
heel weinig waarde toekennen aan het 
territorialiteitsbeginsel, zal veel gebruik 
moeten worden gemaakt van het natura- 
lisatie-instituut om deze eenzijdigheid te 
corrigeren. 
In Nederland wordt, ook na de tweede 
wereldoorlog, een ruim gebruik gemaakt 
van dit instituut. Sedert de bevrijding 
is bij tal van wetten het Nederlander- 
schap verleend aan personen, die daar- 
voor naar de Voorgestelde normen en 
richtlijnen in aanmerking kwamen. Welke 
zijn die normen en richtlijnen? Hebben 
zij gedurende de Duitse bezetting hun 
deugdelijkheid bewezen? Of behoeven 
rij verbetering? 

B 

NATURALISATIE 

D! 
je naturalisatie geniet de belangstelling van vele oud-illegale werkers. Dit is 
niet te verwonderen, daar in sommige illegale organisaties ook buitenlan- 

ders (en dikwijls Duitsers) een belangrijke rol speelden, Namen als: Duitse Henk 
en Duitse Hans zijn b.v. in de LKP-organisatie algemeen bekend. 
Onmiddellijk na de bevrijding zijn door hen pogingen ondernomen om genatura- 
liseerd te worden. Dit is niet zo vlot verlopen als men zich had voorgesteld. 
Men verwachtte, dat het verzet als zodanig, grond voor naturalisatie zou zijn 
De vraag is gesteld, of, en in hoeverre, verzetsdaden naturalisatie rechtvaardi- 
gen. Ogenschijnlijk zou men geneigd zijn, deze vragen bevestigend te beant- 
woorden. De zaken liggen in werkelijkheid echter niet zo eenvoudig, hetgeen 

■uit het nevenstaande artikel blijkt. 

ij het hanteren van het naturalisatie- 
instituut kan zowel een positief als 

een negatief stelsel worden gevolgd. 
Het positief stelsel beschouwt het Ne- 
derlandse belang als een positief ver- 
eiste voor het verkrijgen van het Ne- 
derlanderschap door naturalisatie; het 
gaat ervan uit, dat het Nederlandse 
Staatsbelang door de naturalisatie 
zal moeten worden gediend, dat de te 
naturaliseren vreemdelingen aji.w. on- 
misbaar zijn voor de Nederlandse Volks- 
gemeenschap. Het ziet de naturalisa- 
tie in het algemeen als een gunst, waar- 
op de betrokkenen geen enkele aanspraak 
kunnen doen gelden. 
Velen menen, dat dit positieve stelsel 
hier voor de oorlog werd gehanteerd, 
en dat dit thans niet meer het geval is. 
Zij menen dat de Nederlandse naturali- 
satiepolitiek na de bevrijding een we- 

'Zenlijke verandering heeft ondergaan: 
van het postitieve stelsel zou men over- 
gegaan zijn op het negatieve, dat niet 
meer zulke zware eisen zou stellen. 
De veronderstelling, dat vroeger de al- 
gemene regel gold, dat naturalisatie 
niet werd voorgesteld, indien daarmede 
niet een Nederlands belang gediend 
was, is juist. Deze gedragslijn wordt 
echter ook thans nog gevolgd. Maar 
ook voor de oorlog was niet bij iedere 
naturalisatie de vraag doorslaggevend 
of het Nederlands belang de inwilliging 
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,van het verzoek eiste. De voorgedrage- 
nen mochten vroeger en mogen thans 
geen ongewenste vreemdelingen zijn, 
maar zelfs gewenste vreemdelingen zijn 
niet onmisbaar. Het zal slechts uiterst 
zelden voorkomen, dat een aanvrager 
een zo bijzonder mens is, dat het Ne- 
derlands Staatsbelang zijn naturalisatie 
eist. of er zelfs maar positief door ge- 
diend wordt. Bi] iedere naturalisatie spe- 
len ook de particuliere belangen der 
verzoekers een rol, maar dit bijzonder 
belang der gegadigden valt dan samen 
met dat, hetwelk de Staat in het alge- 
meen heeft bij het verlenen van natura- 
lisatie aan hen, die deze gunst waard 
zijn. 
In deze gedachtengang beweegt zich in- 
derdaad het negatieve stelsel, dat vroe- 
ger en thans gehanteerd wordt. Maar iu 
dit stelsel is geen uiterste van negativis- 
me gelegen, want de antecedenten der 
gegadigden woiden deugdelijk onder- 
zocht. Van geval tot geval wordt om- 
standig nagegaan of de vereiste genoeg- 
zame aanpassing aan de Nederlandse 
volksgemeenschap aanwezig is en of de 
aanvrager voldoet aan de verdere ge- 
stelde eisen. 
Wie echter het Nederlandse belang als 
een positief vereiste zou stellen, zou zeer 
velen duperen, die in geest en leven 
reeds lang Nederlander zijn geworden, 
maar die nu eenmaal niet- zulke bijzon- 
dere mensen zijn, dat het Nederlandse 
Staatsbelang hun naturalisatie eist. 
Hij zou een wezenlijke functie van het 
naturalisatie-instituut miskennen. Dit in- 
stituut heeft immers ten doel het in ons 
recht verankerde afstammingsbeginsel 
zodanig te corrigeren, dat de in dit be- 
ginsel gelegen eenzijdigheid van de ras- 
bloed- en bodemtheorie wordt opgeheven. 
Grondslag en doelstelling van de Ne- 
derlandse naturalisatie-politiek is steeds 
geweest, dat de naturalisatie van duur- 
zame hier te lande gevestigde vreemde- 
lingen als regel overeenkomstig het al- 
gemeen belang te achten is, zij het, dat 
dit in sterkere mate betrokken is bij het 
rechtens in de Nederlandse Staatsge- 
meenschap opgaan der nakomelingschap 
der verzoekers dan voor dezen zelf 
De naturalisatie der ouders zal zeer be- 
vorderlijk zijn voor het inleven der kin- 
deren in de Nederlandse nationale ge- 
dachte en voor hun opgaan in het ge- 
menebest. 

Bi 
ij het beoordelen van naturalisatie- 1 aanvragen wordt dus zeer bijzondere 

aandacht besteed aan de eis van ge- 
noegzame aanpassing van de aanvra- 
ger, van zijn echtgenote en van zijn min- 
derjarige kinderen aan de Nederlandse 
Volksgemeenschap. De aanwezigheid 
van zodanige aanpassing kan onder meer 
blijken uit het vlot spreken en ook thuis 
bezigen van de Nederlandse taal, uit 
het verbroken hebben van de banden 
met het land van herkomst en uit het 
deel hebben aan het Nederlands maat- 
schappelijke en familieleven. Van deze 
eis zal slechts ingeval van een sterk spre- 
kend Nederlands belang mogen worden 
afgeweken. 
Van de aanvrager zal in redelijkheid 
moeten komen vaststaan, dat hij blijvend 
in eigen onderhoud- en in dat van zijn 
gezin zal kunnen voorzien. Deze eis is 
echter niet zo doorslaggevend, dat 
zwakke financiële draagkracht steeds 
een volstrekt beletsel tegen naturalisa- 
tie oplevert! een vreemdeling bijvoor- 
beeld, die zich als militair verdienstelijk 
heeft gemaakt en aan wiens goede Ne- 
derlandse gezindheid niet behoeft te 
worden getwijfeld, maar die er na zijn 
demobilisatie niet aanstonds in slaagt 
een burgerbetrekking te vinden, zal toch 
genaturaliseerd kunnen worden. 
De aanvrager zal voorts van goed zede- 
lijk en maatschappelijk gedrag moeten 
zijn. Het bezitten van eeif blanco straf- 
register is daarvoor een aanwijzing, maar 
geen bewijs. Iemand kan immers van 
slecht zedelijk en/of maatschappelijk ge- 
drag zijn, zonder ook ooit met de straf- 
rechter in aanraking te zijn geweest. De 
strafrechter kan eenvoudig geen vat op 
hem gehad hebben. 
Bijzondere aandacht zal tenslotte moe- 
ten worden besteed aan de eis van al- 
gemene en bijzondere politieke betrouw- 
baarheid. De eis van algemeen politieke 
betrouwbaarheid houdt in, dat door aan- 
vrager en diens gezinsleden geen extre- 
mistische opvattingen worden gehuldigd; 
hierbij valt onder meer te denken aan 
nationaal-socialistische, fascistische, com- 
munistische, anarchistische en Trotzkis- 
tische opvattingen. De aanwezigheid van 
zodanige opvattingen leide onverbidde- 
lijk tot een afwijzing. 
Tot een afwijzing lelde eveneens de on- 
gezonde verheerlijking door de aanvra- 
ger van een vreemde mogendheid en/ot 
diens staatsbestel. Zodanige verheerlij- 
king getuigt bovendien van onvoldoen- 

de aanpassing aan de Nederlandse volks- 
gemeenschap. 
Bij beoordeling van de wenselijkheid van 
teruggave van het Nederlanderschap aan 
oud-Nederlanders, die hun nationaliteit 
verloren hebben door zich te begeven in 
krijgsdienst der Spaanse Regering, dient 
te worden overwogen, dat deze terug- 
gave niet kan worden gemotiveerd a.s 
een beloning van aan derden bewezen 
diensten. 
De motieven van hen, die zich in krijgs- 
dienst van de Spaanse Regering hebben 
begeven, lopen zozeer uiteen, dat van 
geval tot geval zal moeten worden na- 
gegaan of de betrokkenen na naturali- 
satie goed en betrouwbaar Nederlander 
zullen zijn. Het stemt tot voldoening, dat 
de Regering ook op dit punt het kaf 
van het koren weet te scheiden. 
De eis van bijzondere politieke betrouw- 
baarheid heeft betrekking op de hou- 
ding tijdens de vijandelijke' bezetting.' 
Deze houding zal in ieder geval die van 
de gemiddelde „goede" Nederlander 
moeten evenaren. De eis van deelgeno- 
men hebben aan het georganiseerde ver- 
zet kan echter niet in redelijkheid wor- 
den gesteld, want dit zou een veel ver- 
dere strekking hebben dan de algemene 
eis van genoegzame aanpassing aan de 
Nederlandse volksgemeenschap. Wel 
mag daarentegen geëist worden, dat ook 
de houding gedurende de bezetting van 
de echtgenote en de minderjarige kin- 
deren die van de gemiddelde „goede" 
Nederlander evenaarde. 

Tenslotte rijst nog de vraag, of — 
en in hoeverre — burgerlijke of mili- 

taire verzetsdaden ten gunste van Ne- 
derland de naturalisatie der betrokkenen 
rechtvaardigen. Men is geneigd aan te 
nemen, dat vreemdelingen, die aan het 
verzet tegen de Duitse bezetter hebben 
deelgenomen, daarom alleen al goed en 
betrouwbaar Nederlander zullen zijn na 
hun naturalisatie. Hoezeer dit verzet ou 
zichzelf echter te waarderen is, toch 
waarborgt het niet, dat de betrokkenen 
goed en betrouwbaar Nederlander zui- 
len zijn en blijven. De motieven van het 
verzet zijn immers vele geweest. Som- 
migen zagen in de Duitse bezetter in- 
derdaad primair de vijand van het Ne- 
derlandse volk, maar velen zagen in 
hem veeleer de belager van het commu- 
nisme, van het Christendom, van de be- 
schaving, de Kerk, het Joodse Volk, de 
democratie of het humanisme. Het ver- 
zet kan daarom op zichzelf geen grond 
voor naturalisatie zijn. 
Anderzijds zou het echter onbillijk zijn 
om de verzetsdaden van een vreemde- 
ling bij de verdere beoordeling van zijn 
naturalisatie-verzoek niet te doen wegen. 
Indien aan de goede Nederlandse ge- 
zindheid niet behoeft te worden getwij- 
feld, kan in een dergelijk geval wèl 
enige tegemoetkoming getoond worden 
op andere punten, t.w. inzake kennis 
van de Nederlandse taal of financiële 
draagkracht. 
Leiddraad zal steeds moeten zijn de ma- 
te van aanpassing aan de Nederlandse 
volksgemeenschap. Zolang dit goed voor 
ogen gehouden wordt, zal het naturall 
satie-instltuut aan zijn bestemming be- 
antwoorden, zal de Nederlandse natio- 
naliteit -verleend worden aan hen, die 
zich duurzaam in Nederland gevestigd 
hebben, zich Nederlander gevoelen, zich 
als zodanig gecL-agen. en die op grond 
daarvan een moreel recht op naturali- 
satie hebben. FONS. 



DE MOORD TE DRONRIJP 

1 

Schreiedet is opnieuw in verzekerde bewaring gesteld. Thans wordt^hem een zuiver binnen- 
land se aangelegenheid ten laste gelegd. Hij is ■—■ aldus de nieuwsberichten over deze gc 
beurtenis — gearresteerd i.v.m. de fusillade te Dronrijp. 
WV/' zijri in de gelegenheid onze lezers hierbij1 een verslag over deze gebeurtenis te geven er. 
verwijzen bovendien naar pag. 7 van dit en hei volgend nummer van ons blad voor wat be- 
treft de herdenking van de gefusilleerde personen. 

I n de avond van de 9e April 1945 kreeg de 
iB.S. te Leeuwarden het bevel om tot de alge- 

mene sabotage over te gaan. Volgens de reeds 
vroeger ontvangen richtlijnen hield dit bevel in, 
dat de verbindingswegen in de ruimste zin van 
het woord, vernield of gestremd moesten wor- 
den. De Duitsers mochten geen gelegenheid 
meer hebben om naar de „Heimat" te ontvluch- 
ten. 
Reeds dezelfde nacht kwamen de sabotagetroe- 
pen tot activiteit. Verschillende verbindingswe- 
gen werden gesaboteerd. Het belangrijkste resul- 
taat van deze algemene sabotage-actie werd ge- 
vormd door het opblazen van de spoorlijnen naar 
Praneker en Buitenpost. 
De angst en nauwelijks verkropte haat waren al 
groot; nu laaiden zt) bij de moffen nog feller op. 
Elk ogenblik verwachtten zjj een aanval van de 
ondergrondse stitjdkrachten, Op dit punt leefden 
zij in volkomen spanning, omdat zij zich geen 
idee konden vormen over de sterkte van deze 
strijdkrachten. Het punt van de aanval konden 
zij evenmin gissen. Hierdoor steeg de zenuwach- 
tigheid ten top. 
Helaas was het telefoonverkeer met Groningen, 
de zetel der S.D., niet verbroken. Na telefonisch 
overleg kwam het bevel om voor de twee ge- 
pleegde sabotagedaden veertig man te fusilleren. 
Dit bevel moest worden uitgevoerd in de vroege 
morgen van Woensdag 11 April. 
Omdat men — mede tengevolge van de ge- 
pleegde sabotagedaden — niet over voldoende 
vervoermidelen beschikte, werd het aantal echter 
tot 13 personen teruggebracht. 
De Duitsers haalden deze slachtoffers uit het 
beruchte Burmaniahuis te Leeuwarden; ze wer- 
den in de gereedstaande wagens gestopt en aldus 
vertrok het transport in de richting Praneker. 
Men kan zich voorstellen, welke enorme span- 
ning er onder deze dertien man heerste. Doordat 
zij geruime tijd in gevangenschap hadden geze- 
ten, waren zij uiteraard niet volledig op de hoogte 
van de ontwikkeling der laatste dagen. Het laat 
zich dan ook verstaan, dat de meesten hunner 
geen idee hadden, van wat er met hen ging ge- 
beuren, terwijl zelfs enkelen de verwachting 
koesterden, dat zij in vrijheid zouden worden ge- 
steld. 
Ook van de zijde der Duitsers vond het transport 
onder hoogspanning plaats. Toen er bovendien 
nog Engelse jagers in de lucht verschenen, die 
— overigens zonder resultaat — naar beneden 
doken en op de wagens vuurden, ontstond onder 
hen een ware paniekstemming. Dit werd nog 
erger, toen bleek, dat de brug te Dronrijp, die 
men moest passeren, clandestien was opgehaald. 
De laatste weerstand der Duitsers was hiermee 
gebroken. Zij hadden niet de moed door te rijden 
tot de plaats, waar de spoorlijnen waren opge- 

Mogen de O.V.W.-ers 

inderdaad niet stemmen ? 

In ons vorige nummer hebben wij een publicatie 
gegeven, waarin wij beweerden dat, O.V.W.-ers, 
die na December 1947 gerepatrieerd zijn, hun stem 
niet uit konden brengen bij de a.s. verkiezingen. 
Uit verschillende inlichtingen die wij n.a.v. deze 
publicatie ontvingen, blijkt, dat wij slechts ge- 
deeltelijk waren georiënteerd. 
De situatie is iets anders dan wij weergaven. 
Ze is namelijk als volgt: 
Amsterdam, de plaats waar wij onze ervaringen 
opdeden, heeft zijn O.V.W.-ers, bij de samen- 
stelling van de kiezerslijst niet opgegeven, omdat 
zij niet meer als inwonenden te boek stonden. 
Dientengevolge kunnen de O.V.W.-ers, gerepa- 
trieerd na het samenstellen van de kiezerslijst in 
Dec. 1947, niet stemmen. 
Andere plaatsen in Nederland hebben de O.V.W.- 
ers echter niet afgevoerd van hun bevolkingslijst 
en hebben dus de O.V.Vf.-ers in Dec. '47 wèl op- 
gegeven. Onzes inziens juister. 
Onze aanvankelijke vrees, dat er duizenden van 
stemming uitgesloten waren, is dus in zoverre 
pn9cgrond, dat het nu maar enkele honderden blij- 
ken te zijn. 
Het is onmogelijk om nu nog een oplossing te 
zoeken. 
Dat de gelegenheidswetgeving deze grove fout 
toelaat, is een betreurenswaardig feit. 

blazen en besloten daarom in deze omgeving de 
executie te voltrekken. 
Daar de weg op dit punt hoger ligt dan de om- 
liggende landen, achtten zij het op deze plaats een 
goede gelegenheid om tegen de hoge walkant 
hun slachtoffers te fusilleren. Vier aan vier ge- 
boeid werden de gevangenen naar beneden ge- 
voerd. Langzamerhand drong het tot hen door, 
welk vreselijk lot hun stond te wachten. Het 
Friese landschap zouden ze voor het laatst aan- 
schouwen. Enkele korte commando's en voor de 
zoveelste maal waren enkele mannen, die de vrij- 
heid hoger hadden geacht dan de slavernij, van 
hun leven beroofd. Zonder enige vorm van pro- 
ces, brutaal en meedogenloos, ontnam de vijand 
hier dertien man het leven. 

ONKIES 

TV e heer Lunshof heeft een boekje geschreven. 
■L^Het is getiteld: „Vlag halfstok" en 't handelt 
over „De Telegraaf". 
Dit boekje is een roerend betoog over het on- 
recht, „De Telegraaf" aangedaan, en wel door 
oud-illegale bladen, die voorgesteld worden als 
aasgieren, neerstrijkend op het cadaver van dal 
goeie ouwe sensatieblad. 
Als men het leest, komt men onder de indruk van 
de poging om een objectief standpunt in te nemen 
en vandaar neer te bliksemen op het onrecht en 
op hen, die onrecht pleegden. Maar de fout in de 
regie is, dat de lezer geen woord kwaad tegen- 
komt over „De Telegraaf". En was dat blad nu 
wel zo ideaal in de bezettingstijd, mijnheer Luns 
hof? 
We laten dat alles maar rusten, de heer L. vindt 
„De Telegraaf" blijkbaar sympathiek en we wil- 
len in principe zelfs niet uitsluiten, dat het blad 
onrechtvaardiger is behandeld dan andere bladen. 
Waar het ons om gaat, is. d^t de heer L zijn be- 
toog begint en besluit met een herinnering aan de 
gevallenen in het verzet. Dat leek hem een pas- 
send milieu voor zijn boekje. 
In naam van het verzet en van zijn gevallenen 
breekt hij een lans voor „De Telegraaf". 
Kijk, dat bevalt ons niet. Het bevalt ons in het 
algemeen niet, dat Jan en alleman voor zijn po- 
litieke of andere doeleinden het verzetsleed erbij 
sleept om zich sterker te maken. 
„De Waarheid" is op dit punt het brutaalst. Af- 
gelopen Zaterdag herdacht het blad de verzetter 
Jan Postma en de heren laten hem dan en passant 
vanuit het verleden in de gevangenis zeggen, dat 
de communisten vooral de kerkelijken niet moe- 
ten kwetsen en dat ze het principe van de vrij- 
heid van gedachten nooit ontrouw mogen worden. 
Wellicht heeft Postma dit gezegd en geloofde hij 
erin, maar daarom is het niet minder onwaar en 
dat t nu in het blad der C.P.N. geschreven wordt, 

'is misbruik van het verzet voor politieke doel- 
einden en met name doelbewuste misleiding, daar 
iedere leidende communist weet, dat het commu- 
nisme deze principes niet heeft, zeker niet als het 
de macht in handen heeft. 
Maar ter zake. Stellen we ons weer op bij die 
half gehesen vlag. Het wil er bij ons niet in, dat 
't nodig was, uitgerekend „De Telegraaf" in po- 
sitieve verbinding te brengen met het verzet en 
met de verzetsslachtoffers. Dat getuigt niet van 
goede smaak. De gevallenen hebben hun leven niet 
gegeven voor de zetmachines van „De Tele- 
graaf". Zeker, zij gaven hun leven voor het her- 
stel van recht in ons land en als „De Telegraaf" 
onrecht geschied is, dan zou dat ook een zaak 
zijn, waartegen men moet opkomen. 
Maar de heer Lunshof mag de zaak niet omke- 
ren en van „De Telegraaf" uitgaande, de geval- 
lenen exploiteren, als op grond van de nazi-propa- 
ganda van dit blad en de bestraffing daarvan spo- 
ren van onrecht ontstaan zijn. Dat is een hoon 
aan het adres van hen, die tegenover „De Tele- 
graaf" stonden, wier strijd door dit blad onder- 
mijnd werd. Dat is het opwekken van een vals 
sentiment bi] de lezer t.b.v. de zakelijke belangen 
van het Telegraafconcern. 
De heer Lunshof had hen, die een offer brachten 
voor het rechtsherstel in ons land, deze onkies- 
heid moeten besparen. Hij had ze ons volk moe- 
ten besparen. 

H v. R. 

n 

TITO. 
De tekst van het communiqué van de Kominform, 
waarin de Joegoslavische communistische partij van Tito 
verweten wordt een nationalistische koers te volgen, 
naakt weer eens overduidelijk, dat van alle ledenstaten 
van de Kominform verwacht wordt, dat zij hun natio- 
nale belangen ondergeschikt maken aan de voorschrif- 
ten van de sowjet-russische communistische partij te Mos- 
kou. Dit communiqué illustreert alweer eens, dat na- 
tionale souvereiniteit onverenigbaar is met communis- 
me, en dat vaderlandsliefde dus voor een „goed" com- 
munist een onding is, % 
- De C.P.N. is weliswaar formeel geen lid van de 
Kominform, maar haar connecties en vrijages met dit 
instituut zijn toch van dien aard, dat ook zij, op straffe 
van verwijten van de Kominform — de Nederlandse 
nationale belangen ondergeschikt moet blijven maken aan 
de voorschriften van Moskou. In goed Nederlands heet 
dit landverraad. In officiële kringen spreekt men echter 
niet altijd goed Nederlands, en beseft men kennelijk npg 
steeds niet, dat men ieder moreel recht van bestraffing 
van N.S.B.-ers mist als men tegelijkertijd de C.P.N. 
vrijlaat in het kweken van toekomstige lichte en zware 
gevallen van landverraad. De dubbelhartigheid van de 
C.P.N. komt zelfs in haar naam tot uiting: terwijl alle 
andere politieke partijen slechts behoefte blijken te heb- 
ben aan een naamsaanduiding, die hen van hun Neder- 
landse collega's onderscheid, meent de C.P.N. door de 
toevoeging „Nederland" bovendien in haar naam tot 
uitdrukking te moeten bréngen, dat zij als Partij Neder- 
land deel is van het Internationale Communisme. 
Hoe lang moet het nog duren vooraleer een dergelijk 
etterend „deel" wordt uitgesneden? 

PROFITEURS VAN DE NIEUWE 
COLLABORATIE-RECHTSPRAAK. 
Het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam eiste dezer da- 
gen tegen A. F. Vilder uit Amsterdam en C. F. Vil- 
der uit Huizen, beiden directeuren van de Amsterdamse 
Balastmaatschappij, wegens materialenleverantie voor 
Duitse startbanen en beschikbaarstelling van arbeids- 
krachten ter bediening van apparaten van de Duitse 
kustverdediging, zes maanden met aftrek. Terzelfder zit- 
ting werd tegen de directeur van de Hollandse Beton 
Maatschappij, wegens het uitvoeren van werken op het 
vliegveld Gilze-Rijen, 6 maanden voorwaardelijk en een 
geldboete van f25.000.— geëist. 
Tegen alle drie de verdachten werd bovendien een ver- 
bod geëist om gedurende één jaar een leidende functie 
in de bouwbedrijven te bekleden. 
In beide zaken traden dezelfde getuigen a décharge op: 
Dr. H. M. Hirschfeld, destijds secretaris-generaal van 
het Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
en de vroegere kapitein, — thans kolonel — Scheepers, 
die als vertegenwoordiger van Generaal Winkelman 
meermalen is tegenwoordig geweest bij besprekingen, lic 
gevoerd werden aangaande de vraag in hoeverre de 
bouwmaatschappij en de industrie in het algemeen voor 
de Duitsers mochten werken. 
De Procureur-Fiscaal bleek van mening, dat de bei- 
de verdachten zich niet op adviezen van derden konden 
beroepen, zelfs niet als ze van Dr. Hirschfeld c.s. wa- 
ren, dat zij hun eigen verantwoordelijkheid hadden, en 
als enige van de voornaamste bouwers in hun branche 
een voorbeeld hadden moeten geven. 
— De Procureur-Fiscaal achtte het tenslotte een geluk 
voor de heren, dat zij bij de hernieuwde behandeling 
van hun zaak konden profiteren van de nieuwe inzich- 
ten bij de berechting van collaboratiezaken en dat de 
zaak niet meer in zon opgeschroefde sfeer ligt ais 
destijds in Arasterdam. 

SCHREIEDER. 
De weder-in-hechtenis-neming van Schreieder werpt een 
zonderling licht op onze rechtspraak. Wij kunnen ons 
namelijk niet goed voorstellen, dat deze werkelijk ge- 
baseerd is op na zijn invrijheidstelling gerezen nieuwe 
verdenkingen. Zou dit we] het geval zijn, zouden dus 
wel nieuwe verdenkingen gerezen zijn, dan zou een 
eigenaardig licht geworpen worden op het voor-onder- 
zoek, Het ligt echter veel meer voor 'de hand, dat justi- 
tie in dezen gezwicht is voor de publieke opinie. Het 
blijft dan echter de vraag waarom men hem indertijd 
ondanks zware verdenking heeft vrijgelaten. 
— De gehele gang van zaken verdraagt zich maar 
slecht met de hoogheid en onaantastbaarheid, die wij 
voor de oorlog bij de rechterlijke macht aanwezig ver- 
onderstelden. Alles wijst er immers op, dat men aan- 
vankelijk gezwicht is om Schreieder terwllle van het 
prestige van bepaalde personen te sparen, en dat men 
thans gezwicht is voor de publieke opinie. Intussen wordt 
de rechterlijke macht symbolisch aangeduid als een 
geblinddoekte, die zonder aanzien des persoons recht 
spreekt. 



DE BETEKENIS DER INTERNATIONALE RECHTSPRAAK 

EEN ONMISBAAR ELEMENT IN DE INTERNATIONALE SAMENLEVING 

INTERNATIONAAL 
RECHT (IV). 

Lange trjd heben de staten van geen gebon- 
denheid aan het recht willen weten. Eerst 
sedert het begin dezer eeuw is hierin een 

kentering gekomen. Er zijn enkele verheugende 
verschijnselen, die aan de massa ontgaan, maar 
die desniettemin van groot belang zijn. 
Ongetwijfeld verkeert de internationale rechts- 
orde nog in het primitieve stadium, dat de natio- 
nale rechtsorde ook eerst uiterst langzaam te 
boven is gekomen. Macht en geweld vieren hier 
nog hoogtij en de oorlog, d.w.z. de bloedwraak 
is nog steeds een aanvaard rechtsmiddel tot her- 

stel van geleden onrecht 
of schade. 
Toch mag men niet 
eenzijdig het oog gericht 
houden op deze primi- 
tieve stand van zaken. 

Daarnaast is een ontwikkeling gaande, die wel- 
iswaar is onderbroken door de tweede wereld- 
oorlog, doch waarvan de draad thans weer 
schijnt te zijn opgenomen. Bedoeld wordt de 
internationale rechtspraak en arbitrage. 
Wie kende het woord „arbitrage" een halve 
eeuw geleden? En toch is arbitrage in ruime zin 
sinds onheugelijke tijden een vreedzaam mid- 
del geweest ter beslechting van een geschil. De 
oude Grieken kenden het al, de Romeinen maak- 
ten er gebruik van en in de Middeleeuwen tra- 
den zowel Paus als Keizer menigmaal als 
scheidsrechter op. Evenwel is pas in veel later 
tüd de arbitrage al meer in zwang gekomen. 
In 1794 werd het eerste arbitrage-tractaat ge- 
sloten tussen de Ver. Staten en het Britse Rijk, 
waarbij deze landen overeenkwamen bepaalde 
geschillen, indien zij zich mochten voor- 
doen, aan arbitrage te zullen onderwer- 
pen. Arbitrage houdt een bindende uit- 
spraak in. Partijen zijn dus gehouden de 
uitspraak, hoe die ook zij, te aanvaarden 
en uit te voeren. 
Eerst een eeuw na het tot stand komen 
van genoemd traslaat kon men werkelijk 
van een opbloei der internationale arbi- 
trage spreken. In het begin der 20ste eeuw 
koesterde men hiervan grote verwachtin- 
gen voor de wereldvrede. De aardbol werd 
tussen de jaren 1902 en 1914 omspannen 
met een netwerk van arbitrage-verdragen. 
Het Permanente Hof van Arbitrage kwam 
tot stand op de eerste Haagse Vredescon- 
ferentie in 1899 en werd bevestigd op de 
tweede Haagse Vredesconferentie in 1907. 
Maar hoe bevreesd was men toen nog voor 
de z.g. verplichte arbitrage, d.w.z. dat de 
staten zich van tevoren zouden verbinden 
hun eventuele geschillen van een bepaalde 
aard aan het Hof te zullen onderwerpen. 
Trouwens, in de meeste arbitrage-verdra- 
gen bleven nog altijd bepaalde geschillen 
aan het scheidsgerecht onttrokken, n.L die, 
welke betrekking hadden op de eer, de on- 
afhankelijkheid of de levensbelangen van 
de staat. Voor dit soort geschillen bleef 
maar één weg open: die van de strijd met 
de wapenen, het duel der staten. 
Het bleek dan ook dat de verwachtingen 
te hooggespannen waren geweest. De 
triomftocht der arbitrage kon de opmars 
van de oc-'og niet tegen houden. 1914 ver- 
stoorde. a illusies op dit gebied. Deson- 
danks viel er toch een winst te boeken. 

N; 
a de oorlog werd in 1920 het Perma- 
nente Hof van Internationale Justitie 

opgericht. Van arbitrage, scheidsgerecht, 
deed men dus de volgende stap; Recht- 
spraak. De betekenis hiervan kan moeilijk 
worden overschat, temeer daar dit wereld- 
gerechtshof in tal van zaken recht heeft 
gesproken op een wijze, die de achting der 
wereld afdwong. Het Hof heeft in 30 ge- 
vallen uitspraak gedaan en 27 adviezen 
uitgebracht. 
Daarnaast bleef de arbitrage als middel 
tot oplossing van geschillen bestaan. Op- 
merkelijk is, dat tussen de beide wereld- 
oorlogen het maken van reserves betreffen- 
de de eer, levensbelangen enz. tot de uit- 
zonderingen gaat behoren. 
Na de tweede wereldoorlog is het Hof in 
nieuwe vorm herrezen. Het zetelt in het 
Vredespaleis te Den Haag en dit jaar is 
de eerste zaak bij het Hof aanhangig ge- 
maakt Het betreft een kwestie tussen En- 
geland en Albanië over het leggen van 
mijnen in het kanaal van Korfoe. De zaak 
zelf is ernstig genoeg en in vroeger tijden 
is dikwjjls om heel wat minder oorzaak 
oorlog gevoerd. 

< 
DOOR Dr. G. H. J. VAN DER MOLEN 
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Dit is het 4e artikel uit onze serie; 
INTERNATIONAAL RECHT. 

De schrijfster beëindigt deze serie binnenkort 
met een bijdrage over: „De atoombom . 

Thans zendt het Britse wereldrijk zijn beste, ge- 
pruikte advocaten om voor een aantal rechters 
van onderscheiden nationaliteit zijn zaak tegen- 
over het kleine, onbeduidende Albanië te verde- 
digen. Natuurlijk kan Albanië op de steun van 
machtige vrienden rekenen, maar dat neemt niet 
weg, dat het proces te Den Haag een symptoom 
is van de geweldige verandering, die er sinds 
de dagen der Haagse Vredesconferenties, nog 
geen halve eeuw geleden, heeft plaats gegrepen. 

* 
De gedachte der internationale rechtspraak als 

een onmisbaar element ener internationale 
rechtsorde, schrijdt langzaam maar zeker voort. 
Wij doen goed daarop te letten. 
Natuurlijk kan men zich afvragen of het feit van 
het bestaan van het Wereldgerechtshof en de 
werkzaamheid daarvan nu wel van zo grote be- 
tekenis is voor het behoud van de vrede. Zal men 
aan de rechtspraak van het Hof niet steeds zaken 
van minder gewicht onderwerpen? En zullen 
juist de grote kwesties, n.1. die waarbij gewichtige 
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Zo hadden wij dan weer eens een blijde dag. 
Dat gebeurt niet zo vaak in deze tijd, waarin hef niet 

meevalt om met een lachend aadgelaat het spelletje Mens- 
erger-je-niet te' volgen. , V 
Kortgeleden interpelleerde de heer Burger in de Tweede Ka- 
mer over de perszuivering, die zó bedroevend werkt, dat 
twee leden-zuiveraars zich naar eer en geweten verplicht za- 
gen om de benen te nemen. 
Minister Gielen heeft de interpellant weliswaar met een 
kluitje in het riet gestuurd, maar hij heeft tevens een mooie 
belofte gedaan. En wel deze: Het ligt niet in mijn bedoeling 
om de belangen van de ex-illegale bladen te schaden! 
Dat is op bet eerste gezicht een uitspraak om verheugd over 
te wezen, 't Had immers net zo goed anders kunnen uitval- 
len, want tegenwoordig kan het zowel vriezen als dooien. Zo- 
dat' ik niet vreemd zou hebben opgekeken, als de Minister zou 
hebben verklaard, dat het in de bedoeling lag om de oud- 
illegale bladen zoveel mogelijk te scl&den. 
Maar een, daar is voorshands geen kans op. Zijne Excellen- 
tie heeft nu zelf gezegd, dat hij die bladen niet wenst te hin- 
deren. Prosit! 
Als ik evenwel goed nadenk over de Ministeriële belofte, be- 
gint mijn vreugde toch wel wat te slinken. Zyne Excellentie^ 
heeft eigenlijk een overbodigheid gezegd. Het moet toch van- 
zelfsprekend zijn, dat Trouw. Het Parool en andere oud- 
illegale bladen niet worden geschaad. Het zou er nog bij moe- 
ten komen, dat men in Den Haag andere plannen koesterde! 
En dat bijvoorbeeld De Telegraaf weer in het zadel zou wor- 
den geholpen  
En zo kom ik dan tot de conclusie, dat de woorden van Mi- 
nister Gielen, hoewel fraai bedoeld, volslagen overbodig wa- 
ren. Ja, zelfs bedenkelijk. Want ze doen denken aan de mo- 
gelijkheid, dat het ook anders zou kunnen. Die mogelijkheid 
behoorde er niet te zijn. 
Het komt er dus op neer, dat wij een fopspeen in de mond ge- 
stopt hebben gekregen. 
En nu maar sabbelen. En je vooral niet ergeren. Vv ant dat 
is niet sportief; en bovendien krijgen wij dan het verwijt, dat 
we niet tegen, ons verlies kunnen. Maar wat dit laatste be- 
treft: ik ben liever eerlijk verliezer, dan oneerlijk winnaar. 
Ik heb echter een gloeiende hekel aan fopspenen. Dikwijls 
heb ik mijn moeder horen vertellen, dat ik in mijn prilste 
levensjaar moord en brand begon te schreeuwen, als mij een 
speen werd voorgehouden. 
Die afkeer voor fopspenen is gebleven. Zélfs al is zo n ding 
door een Minister in de suiker gedoopt. 
En daarom weiger ik te sabbelen. Excellentie! 
Die zich noemt. 

sdl Otóuft 

politieke belangen zijn betrokken, niet steeds op 
andere, gewelddadige wijze worden uitgevochten? 
Voorop sta, dat arbitrage noch rechtspraak de 
oorlog op zichzelf kunnen vervangen of onmo- 
gelijk maken. Voor deze wijze van vreedzame 
oplossing komen slechts geschillen in aanmer- 
king, die betrekking hebben op een rechtskwes- 
tie. Deze geschillen zijn in het Statuut van het 
Hof uitdrukkelijk genoemd, ook al is de lijst met 
deze opsomming niet uitgeput. Men vergete ech- 
ter niet, dat bijna elk juridisch geschil ook een 
politieke kant heeft en dat er altijd grotere of 
kleinere belangen bij zijn betrokken. 
Toch blijven er nog een aantal geschillen over, 
die zich vooralsnog niet lenen voor een bindende 
uitspraak van het Hof. In de regel is dit het geval, 
indien het nationaal sentiment er zo sterk bij is 
betrokken, dat men een minder gunstige uitspraak 
niet zou begrijpen noch aanvaarden. 
Deze geschillen moeten dus op andere wijze wor- 
den opgelost. Moet dit nu door middel van oorlog 
zijn? Hierop luidt het antwoord met de meeste 
nadruk: neen. De oorlog is een ongeoorloofd, en 
bovendien ondeugdelijk middel (immers wie zal 
zeggen of degeen, die het recht aan zijn zijde 
heeft, ook inderdaad als overwinnaar uit de 
strijd zal treden?) tot oplossing van een geschil. 
Er mag geen sprake meer zijn van „het uit te 
vechten". Het duel der staten moet verdwijnen! 
Ook in het internationaal leven moet het geweld 
slechts een politionele functie innemen tot ge- 
meenschappelijke handhaving van het recht. Als 
middel om eigen recht te zoeken of eigen natio- 
naal belang te bevorderen, moet de oorlog ten 
enenmale worden uitgeschakeld. Deze gedachte 

moet gemeen goed worden van alle volken 
en het is onze taak de jeugd van thans hier 
van te doordringen. 
Intussen, al is de internationale recht- 
spraak op zichzelf niet bij machte de oor- 
log als laatste toevlucht uit te bannen, 
toch is zij een hoogst belangrijk en onmis- 
baar element in de opbouw ener interna- 
tionale rechtsorde. Men trekke de parallel 
maar eens met de nationale rechtsorde. 
Laten wij er ons daarom over verheugen, 
dat er rechters zijn in Den Haag, aan wie 
de taak der internationale rechtspleging 
kan worden toevertrouwd. 

M 
aar ,de oorlogsdreiging dan ? Die 
blijft reëel. Het Hof in Den Haag 

kan die niet wegnemen. Zij kan slechts op 
één enkele wijze worden weggenomen, n.L 
door de absolute erkenning van Gods wil, 
dat er gerechtigheid en vrede op aarde zal 
heersen. Zolang de volken zich niet bulgen 
voor het recht, dat In God zelf zijn oor- 
sprong vindt, zal de vrede onbereikbaar 
zijn. 
Geen nationale rechtsorde kan bestaan, zo 
zjj niet gedragen wordt door de rechtsover- 
tuiging der burgers. Zij berust niet daarop, 
maar vindt daarin haar klankbodem. Dat 
rechtsbewustzijn moet hecht en sterk zijn 
en door het overgrote deel der burgers 
worden gedeeld. Eerst dan staat de staat 
sterk tegenover de revolutionnaire elemen- 
ten, die de rechtsorde willen verstoren. 
Zo is het ook in het internationale leven. 
De oorlogsdreiging komt van de zijde van 
hen, die geen recht erkennen, doch de 
macht en het geweld aanbidden. Daar- 
tegenover moet de rest van de wereld zich 
des te nauwer aaneensluiten, om als het 
nodig is, de internationale orde, desnoods 
met het zwaard, te verdedigen tegen hen, 
die deze willen verstoren. 
Wie in de tijö der godsdiensttwisten, toen 
de mensen elkaar mishandelden en op de 
brandstapel brachten om geloofsverschil- 
len, sprak van een vreedzame samenleving 
met andersdenkenden, gold voor een dwaas, 
een idealist, voor iemand, die geen reke- 
ning hield met de harde feiten. ToA is de 
gedachte der verdraagzaamheid gemeen 
goed geworden van alle beschaafde volken, 
omdat eerst enkelen, later velen, deze ge- 
dachte hebben gepredikt en daaraan dwars 
tegen de afschuwelijke practijk dier dagen 
in, hebben vastgehouden. 
Zo is het ook thann. W(j hebben het ideaal 
van vrede door recht, da* uiteindeHjk berust 
op een goddelijk bevel, uit te dragen dwars 
door de bittere realiteit heen, het oog ge- 
richt op God met Wiens hulp en onder 
Wiens zegen het zeker rnogeljjk moet zjjn, 
dat ook óe samenleving der volken door 
vrede ea recht zal worden beheerst. 

■mn 
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Gedreven 

Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

..BOB VAN STEENWIJK". 

Leider van de Verzetsploeg te Nijmegen. 
Het waren vijf gelukkige maanden, die Theo 

met zijn gezin doorbracht in de Driekoningen- 
dwarsstraat te Arnhem. Hij had zijn vrouw be- 
loofd^ althans voorlopig, niets meer te onderne- 
men dat gevaar kon opleveren, maar zo langaan 
aan werd de oude Adam toch weer te sterk. Met 
Evert bedreef hij nu en dan kleine sabotage- 
daden. Zo ging o.a. een groot aantal camouflage- 
netten in vlammen op en ontstond op het vlieg- 
veld Deelen een grote brand. In het park Sons- 
beek moest menig vrijend officier ervaren, dat de 
rugzijde van zijn tuniek op onbegrijpelijke wijze 
was versierd met een rood-geverfd V. teken. Zo 
werd een vermetele poging ondernomen om een 
berucht handlanger en spion van de N.S.B.- 
commissaris van Dijk onschadelijk te maken en 
zagen N.S.B.-ers.op klaar lichte dag hun radio- 
toestellen verdwijnen. 
In deze periode verleende hij ook voor het eerst 
hulp aan neergekomen piloten. 
Het waren nog maar kleine zaken, waar hij zich 
mee inliet, maar ze veroorzaakten toch, dat de 
grond in de Driekoningendwarsstraat weer te 
warm werd en de verantwoording voor zijn ge- 
zin noopte hem tenslotte toch weer naar een 
andere verblijfplaats om te zien. 
Hij vond deze in Velp aan de Waschweg bij de 
familie Burgers. Op 1 April 1943 nam hij daar 
zijn intrek en zijn gezin is er gebleven tot aan 
de bevrijding toe. Geen beter huis had Theo voor 
zich en de zijnen kunnen 
vinden. De familie Bur- 
gers was volkomen be- 
kend met de gevaren 
welke zij met de huis- 
vesting van Dobtae op 
zich nam, maar zij heeft 
geen ogenblik geaarzeld 
haar vaderlandse en 
menselijke plicht te ver- 
vullen. 
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Eens zullen zij den vijand slaan, 
Eéns breekt het uur der zege aan, 
Eens heeft hun voorste-linie-strijd 
Hun land van vijanden bevrijd. 
Dan jub'len zifi die vochten, 
Het leger der Gezochten. 

sterk uit elkaar. Maar allen waren één in hun 
overtuiging, dat het noodzakelijk was zich met 
alle middelen tegen de onderdrukker te verzet- 
ten. Het geschonden rechtsgevoel en de haat, 
die toenam door de onmenselijke methoden, 
welke de vijand toepaste, hadden veroorzaakt, 
dat er voor hen geen alternatief meer bestond. 
In het werk groeide de waardering voor elkaar 
en zo ontstond een hechte vriendenkring met 
een sterk saamhorigheidsgevoel. De organisatie 
van de groep rustte niet op een militaire basis: 
in onderling overleg en op grondslag van al- 
gehele vrijwilligheid werden de acties voorbe- 
reid en uitgevoerd. De invloed, die van de 'lei- 
der Hans uitging, was groot. Men zag op tegen 
de man, met zijn spectaculair, illegaal verleden; 
men waardeerde de zuivere motieven van de 
aanvoerder en had ontzag voor de actieve, 
plichtkennende werker met zijn ijzeren wil en 
doorzettingsvermogen. Men beschouwde hem, 
zoals een zijner medewerkers het later formu- 
leerde: „als een voorbeeld en een troost in moei- 
lijke ogenblikken". 
De Nijmeegse K.P. werd Hans zijn lijfgroep. Zel- 
den kwam de hele troep in actie; meermalen 

De eerste maanden 
hield Theo zich' rus- 

tig. Hij ging door voor 
een evacué uit Den 
Haag. Maar langzaam 
tan begonnen de inwo- 
ners van het dorp over 
dat nieuwe gezin te pra- 
ten. „Wat zjjn dat toch 
voor mensen, daar aan 
de Waschweg? Die man 
is maar altijd thuis. 
Hoeft die niets voor de 
kost te doen? Zou het 
een Duitse spion we- 
zen?" Dobbe achtte het 
toen maar beter een 
paar dagen in de week 
van huis te zijn en hij 
zocht een onderdak voor 
zichzelf te Nijmegen. 
De weekends bracht hjj 
steevast in Velp door. 
Mevrouw Hoefsloot, be- 
zorgde hem het Nij- 
meegse adres bjj de fa- 
milie Storms aan de 
Haterse Weg eh door 
haar kwam hg ook in 
contact met Pater Ten 
Berge S.J., die hem uit- 
nodigde voor een be- 
spreking. Dit onderhoud 
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...hetgeen door een paar boeren, 
die Oon enige afstand in angstige 
spanning en diepe verontwaar- 
diging de schanddaad gade- 
sloegen. werd bijgewoond.,... 

vond plaats ten huize van Mej. ten Horn in de 
Pater Brugmanstraat. Daar vond Theo, be- 
halve Pater Ten Berge, Adri, Huib en Henk. 
Het was 17 Juni 1943 en op die datum werd 
de Nijmeegse K.P. opgericht. In de loop van 
haar bestaan heeft deze ploeg verschillende 
vaste en tijdelijke medewerkers aangetrokken, 
maar de oprichters bleven de vaste kern vor- 
men en Theo, die de schuilnaam Hans aannam, 
bleef de dominerende figuur. Betrekkelijk kort 
na de oprichting telde de combinatie reeds 
meer dan een dozijn leden. 
Zij was uiterst heterogeen samengesteld. Br 
behoorden gehuwden en ongehuwden toe; de 
mannen waren van verschillende stand en van 
verschillende godsdienst; de leeftijden liepen 

werkten verschillende combinaties tegelijk aan 
uiteenlopende opdrachten. De sterk individua- 
listische inslag, die de groep kenmerkte, heeft 
ook haar plaats bepaald in het latere, organi- 
satorische verband van de L.K.P. 
Eind October, begin November, zocht Theo, via 
Kees Pruys, contact met de Top. K.P. Omstreeks 
deze tijd had hij daarvoor met Bob Scheepstra 
en Bertus Valstar ten huize van Pruys een be- 
spreking, waarna hg werd ingeschakeld. Het 
werd zijn taak de provinciën Brabant en Lim- 
burg, met een gedeelte van de Betuwe voor de 
K.P. te organiseren. Theo deelde op de bijeen- 
komst mede, dat hg een aantal mensen voor dit 
werk beschikbaar had, die gemakkelijk konden 
worden Ingeschakeld. » 

Gedurende 1943 en 1944 heeft Hans zgn K.P. 
een ontzaglijke hoeveelheid arbeid gepres- 

teerd. In het begin stonden de sabotage en de 
spionnage op de voorgrond. Stro-opslagplaatsen, 
spoorwegwagons op de lijnen naar Duitsland en 
lichterschepen op de Waal, waarin gestolen of 
gevorderde goederen naar Germania werden ver- 
voerd, gingen in vlammen op. 
Het chronisch gebrek aan wapenen — de „drop- 
pings" kwamen eerst veel later — verplichte de 
illegaliteit zichzelf van verdedigingsmiddelen te 
voorzien en ook de Nijmeegse K.P. wist ze te 
bemachtigen. Normaliter kreeg men ze in han- 
den door overvallen op bureau's, pistolen wer- 
den „gerold" in restaurants of in tramwagens, 
maar ook hadden overvallen plaats op leden van 
de Wehrmacht en de Kriegsmarine. Een derge- 
lijke actie verliep steeds volgens een vast 
schema. Twee of drie der groepsleden maakten 
een fietstochtje door de omgeving der stad, bij 
voorkeur door een bosrijke streek, waar verlief- 
de zonen der helden-elite, vergezeld door een 
lid van het schone geslacht, zich in tedere een- 
zaamheid afzonderden. De in „Heinestemming" 
verkerende wereldveroveraars werden dan in 
hun zoet minnekozen overvallen en van wapens 
en uniform ontlast. 
Ook het constructieve werk werd niet vergeten. 
Joden en andere onderduikers werden op 
vluchtadressen ondergebracht en voorzien van 
valse papieren. Met andere illegale groeperin- 
gen werden contacten opgenomen. Ambrosius 
was de trait d'union met de L.O.; Hans, die als 
één der pioniers van de F.C. mag worden be- 
schouwd, zorgde voor een geregelde samen- 
werking met deze organisatie. Van Maart '44 
af beschikte de K.P. dagelijks over de lande- 
lijke politie- telexberichten, door medewerking 
van een wachtmeester van het Directoraat- 
Generaal van Politie, welke berichten, indien ze 
van algemeen belang waren door Hans werden 
doorgegeven aan de TOP van de L.K.P. 
Ambrosius had reeds vroeger een illegale Cen-- 
trale Recherche opgericht die zich bezig hield * 
met het opsporen en schaduwen van S.D.-agen- 
ten en provocateurs en dit werk werd nu door 
de K.P. voortgezet. Dit laatste nam geweldig 
veel tijd in beslag. Dagen lang moesten de gan- 
gen van verdachte personen worden nagegaan; 
allerlei inlichtingen moesten worden ingewon- 
nen om vast te stellen of de Ingebrachte be- 
schuldigingen juist waren en als ten slotte de 
onomstotelijke zekerheid bestond, dat de be- 
wuste persoon een gevaar was voor de samen- 
leving, moest zulk een element uit de weg wor- 
den geruimd. Het spreekt vanzelf, dat aan dit 
werk grote gevaren verbonden waren, groter 
dikwijls dan aan meer spectaculaire overvallen. 
/~\p 26 September '43 had, na zeer korte voor- 
V--'bereiding, een aanslag plaats op de beruchte 
Nazi-spion Cornelis van de Burght, alias Eder- 
veen, welke zich in de L.O. organisatie te Nij- 
megen had ingedrongen. De opzet was hem „uit 
te wringen" en hem daarna te laten verdwgnen. 
De aanslag mislukte, al liep de verrader een 
gevaarlijke wonde op. Pater ten Berge, die her- 
kend was, moest onderduiken. 
Het jaar '44 leverde de vruchten op van de in- 
tensieve voorbereidingen gedurende het eerste 
half jaar van het bestaan der K.P. 
Op 27 Januari werden de bonnen van de melk- 
fabriek te Vierlingsbeek buitgemaakt. De direc- 
tie van deze fabriek had grote medewerking 
verleend aan de Landelijke Organisatie en kwam 
door haar aanzienlijke verstrekkingen in na- 
tura in grote moeilijkheden met de inlevering 
van haar bonnen. Om de fabriek uit haar moei- 
lijkheden te helpen, zette de K.P. een gefin- 
geerde overval op touw. Hiermede zou zij een 
dubbel resultaat boeken. Het grote bonnentekort 
van de fabriek zou gecaumoufleerd worden, ter- 
wijl tegelijkertijd de rest van de bónnen in 
K.P. bezit zou overgaan. Een zenuwspecialist 
in Boxmeer verleende zijn hulp bi) de voorbe- 
reiding. 
Hans, Huib en Tonny vertrokken tegen de mid- 
dag per trein uit Ngmegen en stelden zich ver- 
dekt op bfl het gehucht Vortum, waar het trans- 
port van Vierlangsbeek naar Boxmeer moest 
passeren. Om drie uur in de middag zagen zfl 
het transport aankomen. De zoon van de direo- 



teur die de bonnen bij zich had, werd door Hans 
en Huib van de fiets geslagen. Zij „mishandel- 
den" hèm, zoals van te voren was afgesproken, 
hetgeen door een paar boeren, die van enige 
afstand in angstige spanning en diepe veront- 
waardiging de schanddaad gadesloegen, werd 
bijgewoond en de overvalgroep ging er haastig 
met de bonnen vandoor. Omdat de overval was 
opgemerkt en het gevaar dus groot was, dat de 
politie in Boxmeer was gewaarschuwd, moesten 
de vluchtenden Boxmeer vermijden en trokken ze 
over de stuwdam bij Afferden naar de grote 
Limburgse rijweg. Langs binnenwegen en bos- 
paden trokken ze naar Leur bij Wijchen, waar 
ze om één uur in de nacht een onderdak von- 
den. 
Drie dagen later, op Zondag, werd de papier- 
fabriek „Gelderland" aan de Voorstadslaan te 
Nijmegen gekraakt. De directeur en zijn secre- 
taris verleenden ook hier hun medewerking. De 
fabriek stond onder Duitse controle. Vier man- 
nen waren voldoende om de 350 kg. papier In 
handen te krijgen, waarvan Adri op zijn druk- 
kerij 100.000 oproepingen voor de tweede 
distributiestamkaart kon drukken. Deze wer- 
den tegelijk met de echte oproepingen verspreid 
en daardoor ontstond een enorme stagnatie bij 
de distributiedienst. 
Deze stagnatie was nodig geworden, omdat de 
LX), in moeilijkheden was geraakt met het tij- 
dig verkrijgen van de tweede distributiestam- 
kaart voor haar onderduikers. De verwarring 
gaf nu het nodige respijt en de zaken kwamen 
op tijd voor elkaar. 

De ploeg breidt zich uit. 
Tijdens deze maand Januari gelukt het Dobbe 

contacten tot stand te brengen met enige 
andere K.P.-groepen in Midden- en Zuid-Lim- 
burg en in Brabant. Hij trok Limburg in en 
knoopte banden tussen zijn K.P. en die van 
Helden, Panningen en Heerlen. Vandaar ging 
het op Den Bosch aan en ook hier gelukte het 
hem verbinding tot stand te brengen met een 
stel K.P.-ers, die de Margrietgroep oprichtten. 
Ambrosius was weer de tussenpersoon voor het 
contact met de groep van Boekei. Hij organi- 
seerde een bijeenkomst in Nijmegen en Hans 
deed de rest: de Boekelmannen vestigden zich 
in Nijmegen en sloten zich bij Hans en zijn 
mannen aan. Zo groeide de kern uit tot een 
stel van 18 kordate kerels. Een paar dagen later 
sloten zich ook nog een paar werkers uit Vier- 
lingsbeek bij de groep aan. De uitbreiding van 
de groep kwam juist op tijd tot stand, want 
het werk had zich de laatste weken zodanig uit- 
gebreid, dat het kleine aantal leden niet meer 
in staat zou zijn geweest, alle arbeid, die te 
wachten lag uit te voeren. Zo was de hulp van 
Hans ingeroepen, om een S.D.-arrestant, een 
geestelijke, die in het ziekenhuis te Arnhem 
werd verpleegd, te bevrijden. De hele K.P. 
kwam daarvoor in actie. Toen echter de troep 
in Arnhem aangekomen was en Hans de om- 
trek ging verkennen en inlichtingen inwon bij 
een der bevriende verpleegsters, moest de aan- 
voerder tot zijn spijt ervaren, dat de arrestant 
juist enige uren tevoren, naar een andere ver- 
blijfplaats was vervoerd. Was de uitbreiding 
van de Nijmeegse K.P. een paar dagen eerder 
tot stand gekomen, dan zou de onderneming 
zeker succes hebben gehad, want de omstandig- 
heden waren voor een overval uitermate gun- 
stig. - 
Een paar dagen later boekte de K.P. een beter 
succes. In Bergen (Limburg) was een arbeids- 
kamp ingericht. Alles was gereed voor de ont- 
vangst van de bewoners. Het gelukte het kamp 
te kraken en de buit bestond uit een aantal 
uniformen e.d. die de groep uitstekend kon ge- 
bruiken. Met een roeiboot werden ze over de 
Maas gebracht bü Vierlingsbeek en voorlopig 
opgeborgen op een bevriend adres in Groenin- 
gen. 
Een tocht naar Eist leverde een 60-tal inge- 
leverde radiotoestellen op, welke in het Pa- 
rochiehuls waren opgeslagen. Successievelijk 
werden ze naar Nijmegen overgebracht. Deze 
overval, welke om 10 uur des avonds geschied- 
de, veroorzaakte érnstige opschudding bij de 
moffen. Een uitgebreid onderzoek door de S.D. 
ingesteld, leverde geen resultaat op. Van de ge- 
hele bevolking werden vingerafdrukken geno- 
men, maar de daders bleven onvindbaar. 

(Wordt vervolgd). 

VARIA ❖ 

Het Hoofdbureau der Stichting verzoekt ons be- 
kendheid te geven aan onderstaande belangrijke 

mededeling. 
Niet genoeg nadruk kan gelegd worden op het be- 
lang van artikel 24, lid 3 van de wet Buitengewoon 
Pensioen 1940—1945. die in het leven is geroepen 
voor de slachtoffers van 
het verzet en de nabestaan- 
den van verzetsslachtoffcrs. 
Artikel 24, lid 3 van deze 
wet zegt namelijk, dat het 
recht op pensioen is ver- 
beurd, indien het niét is 
geldend gemaakt binnen 
een jaar, nadat het kon 
worden geldend gemaakt, 
d.w.z. het pensioen moet 
in bijna alle gevallen voor 
29 September 1948 zijn 

aangevraagd. (Indien 
iemand na het in werking 
treden der wet nog tenge- 
volge van zijn verzet overlijdt ontstaat het recht op 
de datum van overlijden). Er resten ons nog slechts 
enkele maanden, voordat de fatale termijn zal zijn 
verstreken. 
Het is de taak van de districtsbureaux der Stichting 
1940—1945 om ervoor te zorgen, dat voor ieder ge- 
zin, dat een uitkering heeft of ooit heeft gehad, een 
aanvrage gereed wordt gemaakt. Echter, ook anderen 
kunnen misschien in aanmerking komen. Dat zijn zij, 
die thans nog in eigen onderhoud kunnen voorzien 
en die daardoor geen uitkering van de Stichting ge- 
nieten, weduwen of invaliden met vermogen of wel 
zij, die thans door arbeid zichzelf staande kunnen 
houden. 
Maar het vermogen kan wegvallen, de weduwe kan 
te eniger tijd haar werk moeten neerleggen, de inva- 
lide kan misschien ernstiger invalide worden. Dan 
zullen zij het pensioen nodig hebben. En indien het 
in dat geval niet voor 29 September 1948 is aange- 
vraagd, is het recht verbeurd. 
Laat ieder, die te eniger tijd voor pensioen op grond 
van deze wet in aanmerking meent , te kunnen komen 
en zich nog niet bij de Stichting 1940—1945 heeft 
aangemeld, dit alsnog doen, in ieder geval voor 29 
September 1948. 
Wij doen voorts een beroep op ieder, die namen en 
adressen kent van nabestaanden van hen, die in het 
verzet gevallen zijn en van personen, die tengevolge 
van het verzet invalide zijn geworden, om deze aam 
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ons op te geven. Op deze wijze helpt U ons de aan- 
vragen te completeren, waarvoor wij U dankbaar 
zullen zijn. « 
Het Hoofdbureau van de Stichting 1940—1945 is 
gevestigd te Amsterdam, postbus 140, telefoon 35280. 
ZO NIET.'! 

Het maandblad van 1940- 
i945, Zuidelijke editie, 
schrijft onder bovenstaande 
titel het volgende: 
Het loopt tegen het einde 
van de maand. 
Het Districtsbureau heeft 
gezorgd, dat de pensioenen 
keurig op tijd bi) al onze 
plaatselijke besturen zijn. 
Weer zie ik in gedachten 
een onzer plaatselijke be- 
stuursleden aan zijn lesse- 
naar zitten. 
Ik buig mij over zijn schou- 
der en zie, dat hij bezig 

is met het schrijven van enkele briefkaarten. 
Hij schrijft; 

„Geachte mevrouw. 
Wilt U morgen bij mij komen geld halen? 

Hoogachtend", enz. 
Ik weet niet, waar ik het meest boos om' moet zijn. 
Om het ongehoorde van de werkelijke inhoud, of om 
dat „hoogachtend" er onder. 
Maar in ieder geval: Zo hoort het niet. 
Hier gaat alles verloren: het ideaal der Stichting en 
alle gevoel van medelevendheid, ja, hier is zelfs alle 
tact weg. 
Een vraag; Hoe doet gij het? 
GRATIS TIP (I) 
De afdeling Bellingwolde van de Groninger Maat- 
schappij van Landbouw heeft op haar jaarvergade-' 
ring er ook aan gedacht een bedrag uit haar kas 
over te schrijven aan de Stichting. 
Ligt niet hierin een mogelijkheid besloten om ook in 
andere verenigingen, waarvan U zelf misschien lid 
bent, voor onze goede zaak te werven? 
Denkt U er eens om, als U weer samen bent met Uw 
vrienden in Uw vereniging, bij klaverjas-, voetbal-, 
tennis- of welke andere club ook! 
GRATIS TIP (II) 
Plaatselijke afdelingen, die niet zelf incasseren, scha- 
den de Stichting! 

(Maandblad 1940—1945). 

CIJFERS 

Enkele maanden geleden, om precies te zijn op 30 
April 1948, schreven we over „Opsporing en 

Berechting van Oorlogsmisdadigers". Het artikel was 
een alarmsignaal voor het gevaar, dat oorlogsmis- 
dadigers, die in Duitsland opgespoord waren, om 
hier berecht te worden, de dans zouden ontspringen, 
daar de bezettende macht in Duitsland de overeen- 
komst trof, dat deze beschuldigden zes maanden na 
uitlevering, óf berecht, óf teruggezonden moesten 
worden. 
Men moet bij dit alles in het oog houden, dat de 
rechtszekerheid dezer personen een dergelijke maat- 
regel wel vordert en verder, dat de Duitse advoca- 
ten er gebruik van zullen maken om met allerlei lis- 
ten Duitsers aan ons gerecht te ontfutselen, terwijl 
de Engelsen en Amerikanen hen heden ten dage niet 
bepaald de voet dwars zouden zetten. Dit alles zou 
helemaal niet erg zijn, ware het niet, dat de bijzon- 
dere rechtspleging, om welke reden dan ook, en vnl. 
door de trage gang van zaken, met die termijn van 
zes maanden in de knoop geraakt is. 

WIJ HEBBEN ONS OOR HIER EN DAAR EENS 
TE LUISTEREN GELEGD EN HIER VOLGEN 
DAN EEN PAAR CIJFERS. 
TUSSEN TWEE- EN DRIEHONDERD DUIT- 
SERS ZIJN IN HUN LAND OPGESPOORD OM 
HIER BERECHT TE WORDEN. DAARVAN 
ZIJN ER THANS NIET MEER DAN TIEN BE- 
RECHT EN MEN BEGRIJPT, DAT VOOR VELE 
ANDEREN DE ZES MAANDEN LIMIET OVER- 
SCHREDEN IS. DE ANDEREN MAKEN DUS 
EEN GOEDE KANS, AAN DE ARM VAN HET 
GERECHT TE ONTSNAPPEN. 
BOVENDIEN BEDENKE MEN, DAT NOG OM- 
STREEKS VIJFTIG TOT HONDERD LIEDEN 
OPGESPOORD MOETEN WORDEN. IN HET 
LICHT VAN DE HANDIGHEID DER DUITSE 
ADVOCATEN, DE „LANKMOEDIGHEID" DER 
GEALLIEERDEN EN DE TRAAGHEID DER NE- 
DERLANDERS IS TE VERSTAAN, DAT OOK 
HET LOT DEZER LAATSTEN LANGZAMER- 
HAND IN DE SFEER VAN EEN KOOPHAN- 
DEL BESLIST ZAL WORDEN. ZOIETS VAN: 
JE KRIJGT JAN, ALS JE PIET TERUG GEEFT. 

SOLDAAT OVERZEE 

A an zcilsloepen hadden ze nag niet voldoende. Ze 
•^■zochten net zo lang in een berg oud roest, tot 
ze voldoende materiaal bij elkaar hadden voor een 
buitenboordmotor, die er dan ook kwam. En toen 
gingen ze zelfs buitengaats op de hoge, lange dei- 
ning vol haaien. 
Ze noemden de boot toen „De Zucht" en schepten 
er zo over op, dat ze bij de kapitein geroepen wer- 
den. 
— Luister 's mannen, we hebben een bom van hon- 
derd-zoveel kilo gevonden. Als we dat ding nou 'i 
met jullie Zucht op zee brachten en 'm daar lieten 
springen? — , 
Ze hadden altijd bij alle sterke verhalen verzuimd 
te vertellen, dat ze op hun tochten altijd en nooit 
vergeefs de roeispanen meebrachten, want die mo- 
tor, zie je  
Ze gingen dus de zee in. Het zou gebeuren bij een 
rotsig en steil eilandje, waar ze direct een hoekje 
zouden kunnen ronden om in de dekking van het 
eilandje het klapje af te wachten. 
Ze vroegen aldoor of het vuurlont nou heus maar 
twee minuten tijd gaf om weg te komen. •— Natuur- 
lijk, — zei de argeloze kapitein, — dat is lang ge- 
noeg  
Ze kwamen tef plaatse, hescn met inspanning van 
alle krachten de bom op de rand van de sloep, sta- 
ken het lont aan en de zaak werd overboord gezet. 
Meteen gaf de man aan de motor vol gas. En meteen 
hield de motor op te ploffen en schoten de nekha- 
ren onweerstaanbaar de hoogte in. 
Laat de bom toch niét ontploffen! 

Uitg Smit -— Hengelo. 

HOGERE WISKUNDE IN „DE WAARHEID" 
Volgens ons — na „Kiekeboe" — meest geliefde blad „De 
Waarheid", sprak Paul de Groot op1 het Waterloopleio te 
Amsterdam voor 30.000 toehoorders. „Het Vrije Volk", bat 
snugger, rekent ons voor, dat die schare was samengepakt op 
een ruimte van royaal 5000 vierkante meter. Dat komt neer 
op minstens 16 toehoorders per vierkante meter  
Nou gaan we altijd van -het standpunt uit, dat „De 
Waarheid" niet liegt, maar zestig mensen op één vierkante 
meter kwam ons een beetje erg dichtbevolkt voor. Dus 
haalden wij ons personeel bijeen, trokken met. een krijt een 
vierkante meter in een hoek en gingen aan het stouwen. 
Bij acht zijn we opgehouden. Per slot van rekening von- 
den we twee bewustelozen al welletjes. 
Wij vragen „De Waarheid" — en de ernst in deze onze 
woorden is zeer groot —: waar is ons goede oude metrieke 
stelsel aan zulke hevige schommelingen onderhevig: op het 
Waterlooplein of in bet brein van Uw verslaggever? 
Of wordt met een klein variant, het woord van Multatull 
— Ov Multatuli, zoals ge soms wilt doen voorkomen — 
waar: Niets ia helemaal waar, zelfs de Waarheid niet?! 



MeAde itaattjeA in 

„DE PRINSESTAD 

Sedert enige weken verschijnt er in „De 
Prinsestad", onafhankelijk weekblad van 
ex-politieke gevangenen en oud-illegale 

werkers in Nederland, zoals het zichzelf aan- 
kondigt, een artikelenreeks, die tot opschrift 
draagt: „Hollanders van Stavast". 
Onder dit hoofd, zo vernemen wij, zullen de 
belevenissen verhaald worden van Nederlan- 
ders, die tijdens de bezetting hun plicht deden.. 
Géén verzetsstrijders, want daarover is reeds 
zoveel gepubliceerd, neen, het individuele ver- 
zet van de „gewone" Hollander, dat zal in 
een serie korte verhalen worden getekend. 
Wij hebben enkele van deze verhalen gelezen 
en de gevoelens, die daarbij wakker geroepen 
werden, hebben ons tot het schrijven van deze 
regels gedreven. Wat toch is het geval? 

Mijnheer van Otterloo — de redactie van „De 
Prinsestad" verzekert ons, dat dit een schuil- 
naam is — is een uitvinder-voor-eigen-ge- 
noegen, een enigszins zonderling mens. Zijn 
huis zit vol met practische en onpractlsche 
eigenaardigheden. Zo kan hij, sprekend door 
een microfoon op zijn werkkamer, woorden 
uit de mond van een beeld in de hall laten 
komen. 
Op een dag krijgt hij bezoek van een illegaal 
werker, die van zijn chemische kennis en 
handigheid gebruik wil maken om een colonne 
Duitse auto's te vernietigen. We krijgen dan 
een beschrijving van de wijze, waarop de heer 
Van Otterloo dit klaar speelt. 

Wij hebben, de redactie van „De Prinsestad" 
heeft er recht op dit te weten, bij lezing van 
deze geschiedenis ons hart vastgehouden. Men 
kan uitgaan van het standpunt, dat in de ge- 
schiedenis van het verzet niets onwaarschijn- 
lijk geacht mag worden, maar dit is toch 
wel een heel sterk staaltje. De wijze, waarop 
genoemde heer Van Otterloo zjjn sabotage 
pleegt — hij bindt grote cylinders, gevuld 
met een geheimzinnige door hem samenge- 
stelde stof, die op het juiste moment tot ont- 
branding wordt gebracht, aan de bomen weers- 
zoden van de weg, en veroorzaakt daardoor 
dat de gehele Duitse auto-colonne in de lucht 
Vliegt — doet een beetje Jules Verne-achtig 
aan, terwijl het feit, dat meergenoemde heer 
Van Otterloo zich tegenover de verslaggever 
van „De Prinsestad" heeft uitgelaten in de 
zin van: de droppings, die toen al spoedig 
kwamen, brachten een belangrijke verbetering 
in de bevoorrading met sabotagemateriaal, 
ons ernstig doen twijfelen aan de serieuze 
opzet van het verhaal. 
Het regelmatig droppen van wapenen en sabo- 
tagematerlaal begon niet eerder dan In de 
tweede helft van 1944, dus drie d. vier jaar 
nadat de hierboven beschreven actie plaats 
vond. (Buiten beschouwing worden hier ge- 
laten de droppings, die in het kader van het 
Englandspiel, voortdurend in Duitse handen 
vielen). 
Wij twijfelen echter ook op andere gronden. 
Wij zijn, door een uitgebreide documentatie, 
vrjj nauwkeurig op de hoogte van belangrijke 
sabotage-acties, die in de oorlogsjaren plaats 
vonden. Dit waren er niet zo veel, althans 
niet van een omvang, zoals de heer Van 
Otterloo in „De Prinsestad" ons wil doen 
geloven. We achten het vrijwel onmogelijk, 

dat een dergelijke stunt in de bezettingsjaren 
Is voorgekomen. En in leder geval niet in de 
jaren 1940-1941. 

Het tweede verhaal, dat de wederwaardig- 
heden van een persgroep (je) beschrijft, 

heeft niets met Jules Veme uit te staan. Per 
slot van rekening zijn we diep in ons hart nog 
altijd bewonderaars van deze schrijver. Neen, 
dit verhaal heeft iets te maken met „zoete 
koek" en dèl lusten we lang niet altgd. Voor- 
al de wijze, waarop de Binnenlandse Strijd- 
krachten een stiekeme trap wordt gegeven, is 
bepaald onsmakelijk. Wij citeren: 

Het is na de bevrijding niet eenvoudig 
om bij de BS. te komen. Er zijn helaas 
te veel mensen deze organisatie binnen- 
gedrongen, die graag het praedicaat 
volksheld willen verwerven. Klaas gehoor- 
zaamt de bevelen stipt. De orde moet 
tenslotte gehandhaafd blijven. En men 
heeft hem beloofd, dat hg in Engeland een 
militaire opleiding zal krijgen. Op een dag 
krggt hij bevel een Duits meisje op te 
halen, dat al jaren in Nederland woonde 
en aan de goede kant had gestaan. Ze 
zou als vermakelijkheid moeten dienen 
voor Engelse officieren. Klaas weigert. 

Waarom, redactie van „De Prinsestad", pro- 
beert Klaas pas na de bevrijding bg de BS. 
te komen? H(j had toch al van September 
1944 af de kans gehad? En dat vele onwaar- 
digen deze organisatie waren binnengedron- 
gen is zo tragisch-natuurlijk, dat het niet als 
een gecamoufleerde trap gebruikt mag wor- 
den! En het komt ons, op zijn zachtst uitge- 
drukt, hoogst onwaarschijnlijk voor, dat het 
verhaaltje over die Duitse juffrouw zich heeft 
toegedragen als de redactie van „De Prinse- 
stad" ons wil doen geloven! De enige ver- 
dienste van bovengenoemdflpitaat is, dat het 
een waardige apotheose van het voorafgaande 
verhaal vormt  
Nog eens, men kan de onwaarschijnlijkheid in 
ieder verzetsverhaal bg voorbaat uitschakelen, 
maar de twijfel laat zich niet zo gauw ver- 
dringen. En was het niet omwille van de naam 
van het verzet en de verzetters, omwille van 
een juiste voorlichting van het Nederlandse 
volk, dat zich soms de meest onjuiste voor- 
stellingen van het verzet heeft gevormd, wg 
zouden gezwegen hebben. 

Nu vragen wg de redactie van „De Prinse- 
stad" — en bovengenoemde argumenten 

geven ons het recht daartoe —: Documenteer 
Uw verhaal. Geef althans hun, die dat wensen, 
de gelegenheid zich van de juistheid van Uw 
verhaal te overtuigen. Geef, en daartoe zfllt 
gtj de middelen zeker weten te vinden. Uw 
verhalen een meer waarschijnlijk aanzien. 
Dit althans is geen juiste voorlichting over 
de geschiedenis van het verzet. 
Dit,zijn geen Hollanders van Stavast, maar 
karikaturen, die geen levensvatbaarheid heb- 
ben! 
Vergeef ons onze twijfel, want, naar een woord 
van Cicero; Dubitando ad veritatem per- 
venimns: Door de twijfel komen wij tot de 
waarheid  
Wij laten het woord èn de daad aan „De 
Prinsestad". 
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OKaOIC 

WANNEER HET ZO GAAT. 
DAN GAAT HET GOED. 

= Wanneer iedereen 20 deed als de heer Prattenburg, één = 
s onzer abonné's, die op een nitstapje naai Apeldoorn üE 
S ƒ 15,32 collecteerde voor onz® jongens overzee, dan zou- ~ 
r den wij pas gerust zijn. 
S Dan zouden wij elke week opnieuw drie luchtpost-abonne- H 
E menten en een zeeppst-abonnement voor de tijd van drie = 
E maanden, naar onze zonen in de Oost kunnen sturen. E 
5 Goede lectuur, die ben een hart onder de riem steekt, S 
Ei hen opwekt om zichzelf te blijven en ze mee laat leven = 
S in de ontwikkeling van ons denken, hebben ze zo nodig. £ 
£ De va cauties zijn aanstaande; volgt dit voorbeeldl ~ 
E Wij geven duizend exemplaren gratis, die door bemidde- || 
E ^n9 van ^ NIWIN en het Rode Kruis bij onze troepen £ 
2 komen. Voert U dit aantal opl 
2 Een afspraak maken? 
5" Er liggen honderden militaire posten over de Archipel 2 
£ verspreid, neemt U dc rest voor Uw rekcningl 
ïïiiiimniinimiiumiiuiuiiuiuimiiuuiiuiuuiuiiuiwiuiuiuiiiiiiuuuiitl 

iEKÖÜIS 

\X7 Ü mogen het genoegen smaken onze lezers de indruk 
van één onzer abonné's in de tropen weer te geven, 

die hij gekregen heeft toen hij de zaak, die ons aller'aan- 
dacht verdient, n.l.*„De terugkeer van de militairen in het 
normale maatschappelijke leven", eens onderzocht Hij 
geeft hier de stemming weer, die onder de jongens in In- 
die heerst. 

Semarang. Juni '43. 
Beste vriend. 
Van de politieke toestand kan ik me helaas geen beeld 
vormen. Onze jongens zijn, zoals ik je reeds schreef, moe, 
beu, zat. Hoewel dit 'n algemeen verschijnsel is. zal 't voor 
de terugkerende Oostgangers wel iets sterker zijn, denk ik. 
Ze zulen bij aankomst in Holland geen enthousiast volks- 
deel vormen en eerder zich een baan en werkkring aan la- 
ten meten, dan er zelf op uit te gaan en werkelijk te pro- 
beren om er iets van te maken. Een beetje bezorgdheid voor 
de toekomst is er wel, maar mesteal nogal passief. 
De bataljons die hier de laatste weken vertrokken, waren 
down en hadden 't gevoel zonder veel verwachtingen eer. 
moeilijke tijd tegemoet te gaan. Zij hebben ongetwijfeld de 
bekende Indische brede kijk op het leven gekregen, maar dit 
zal zeker geen vruchten afwerpen op korte termijn, daar 
't tevens een zeer oppervlakkige kijk is. 't Zal wel blijven 
bij 'n critische houding tegenover al wat klein Hollands is. 
Zij hebben bovendien een ontzettende onverschilligheid op- 
gedaan en minachting voor alle details en alle alledaagse 
dingen, zodat ze in een goed functionerende maatschap- 
pij zeer gehandicapt zullen zijn. 't Idee, dat ze 't wel fixen. 
zoals ze hier alles met de franse slag gefixed hebben, zal 
hun van weinig nut zijn. 
't Meeste emplooy in hun genre ligt natuurlijk aan de zelf- 
kant van de maatschappij, daarom is het wel belangrijk, 
dat ze inderdaad opgevangen worden en in een functie ge- 
holpen, waar ze zich inderdaad nuttig werkzaam voelen en 
als 't niet te veel gevraagd is zelfs nog een achtergrond 
met een heel practisch en duidelijk ideaal, een niet al te rot 
Nederland, waar ze een beetje trots op kunnen zijn om 
er in te werken. Dit laatste is niet zo gemakkelijk te ver- 
wezenlijken, maar 't eerste een geschikte werkkring of op- 
leiding voor deze „oorlogsinvaliden" moet mogelijk zïjn en 
zoals de propaganda ons vertelt, wordt hier hevig aan ge- 
werkt. Laat mij eens weten wat er gebeurt, hoe dit aan- 
gepakt wordt. 

Ie Li. J. RAAIJMAAKERS. 

COMMENTAAR. 
Zoals U zult lezen, is dit geluid niet erg bemoedigend. Het 
medeleven met enze jongens overzee moet. wil iKt waar- 
achtig zijn, zich ook uitstrekken over de toekomst van deze 
zonen van ons volk. Want laten wij dit goed begrijpen, 
dat zij straks ons volk zullen vormen! Niet een deel, dat 
er desnoods bij mag zijn, doch de bouwers van het her- 
rezen Nederland. Hiertoe hebben wij krachtige, scheppende 
mannen nodig, die alle moeilijkheden met een glimlach tege- 
moet durven treden. Die glimlach kunt Ü te voorschijn to- 
veren door hun de eerste handdruk te geven en de eerste 
kans om te tonen, wat zij waard zijn. Zij wachten op die 
kans en Uw vertrouwen 
In de brief noemt de schrijver deze jongens „oorlogsinva- 
liden". Onzes inziens zeer terecht! Het is toch namelijk zo, 
dat de jeugd,- die nu soldaat is, is opgegroeid la de bezet- 
tingstijd. Dus niet heeft kunnen leren. Dus niet heeft kun- 
nen werken, zoals het behoort. Dus straks bij een patroon 
komt, die uit economische overwegingen hen niet nemen 
zal, als er naast de O.V.W.-er tientallen staan, die jon- 
ger en in het vak geschoolder zijn. De leeftijd van deze 
soldaten is variërend van twintig tot twee en twintig jaar. 
Nog is het tekort aan arbeidskrachten niet opgeheven, maar 
zal dit nog lang duren? Als de O.V.W.-ers straks terug 
zijn (einde van dit jaar) is de arbeidsmarkt wellicht ver- 
zadigd of heeft een overschot Dan is er dus weer een pro- 
letariaat gevormd vah goedwiilenden maar gebrekkig ge- 
schoolden. 
Wat te doen met deze mensen. O, zwijgt U van de her- 
schoiings- of omscholingscursussen. Ze zijn er, maar die 
duren een half jaar en dan?????? 
Dan zijn er weer evenzovele honderden meer van de am- 
bachtsscholen gekomen en zijn de soldaten weer ouder. 
Hoe dit dan op te lossen? 
We menen, dat alle aandacht besteed moet worden aan 
plaatsing in een werkkring in Indië. De jongens hebben 
daarvoor reeds een vooropleiding gehad. Ze weten, hoe met 
de bevolking om te gaan en hebben haar vertrouwen. En 
Indië zal vele Nederlanders nodig hebbcri. 
Een zwaar leven, een mooi leven en in zekere zin toch altijd 
nog het leven van een pionier, een leven het ondernemende 
Nederlandse volk waardig. 

m 
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Egbcrt Mark Wicrda 
Geboren 26 April 1918. 
Gefusilleerd 11 April 1945. 

Aanvankelijk studeerde hij aan de Technische 
Hogeschool te Delft, welke hij echter verliet 

om aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Theo- 
logie te gaan studeren. Onder de studenten was 
hij een goede vriend, gulhartig en rond, een echte 
Fries. Het illegale werk dwong hem, na de weige- 
ring om de loyaliteitsverklaring te tekenen, steeds 
meer te doen en niet te verslappen als de vij- 
and soms hard om hem heen sloeg. Bovenal be- 
greep hij, dat, om een goed front te kunnen bou- 
wen, een met idealen bezielde jeugd klaar moest 
staan, die uit de overtuiging wist te leven, dat 
het ondergrondse werk gedaan moest worden tot 
de laatste ademtocht. De J.V. op G.G., officieel 
verboden, kwam nu in groepsverband thuis bijeen 
en droeg de leiding op aan Mark. Met hart en 
ziel deed hij dit werk en maakte van deze ver 
gaderingen een recrutenschool, waar de soldaten 
week op week door oefening en onderwijzing meer 
bekwaam werden voor de strijd van de vrijheid. 
In de sabotagegroep nam hij ongewild een grote 
plaats in door zijn helder inzicht en dienende 
trouw. Als in de donkere avonden de vliegtui- 
gen hun zendingen wapens afwierpen, stond ook 
Mark klaar om ze op te vangen. Het P.T.T.-kan 
toor te Leeuwarden, waar in de kelder de spring- 
stof was aangebracht, -zou in de laatste dager 
vlak voor de bevrijding, vernield zijn, zo hij niet 
met inspanning van alle krachten de laatste avond 
van zijn vrijheid, de blokjes picerinezuur had ver 
vangen door houten. 
Hoe tragisch is het verloop van zijn arrestatie. 
Een van zijn chefs, een zekere Teake, die bak- 
ker was van zijn beroep, werd door de S.D. ge- 
zocht. Het nauwkeurige adres wisten ze niet. al 
leen, dat hij in een zeker blok woonde. De er op 
uit gezonden S.D.-agenten, hadden daarbij de ach- 
ternaam van deze man ook nog vergeten en wa 
ren al lan gelukkig toen zij een huis vonden, waar 
een naam op de deur stond, die ongeveer wel be- 
antwoordde aan de gegevens, die in hun botte 
hersenen waren blijven hangen. Het was het 
adres van de heer Bakker, een goede kennis van 
de Wierda's. Toevallig sliep Mark hier ook. Het 
vervolg laat zich denken. Toen Mark ook mee- 
moest, moest hij zich noodgedwongen naar huis 
begeven om zich aan te kleden. Zijn beide broers 
waren daar ook en konden een onderzoek op hun 
papieren niet doorstaan. Veiligheidshalve ging hij 
naar de voordeur en belde aan, hiermede zijn 
broers gelegenheid gevende om door de tuin te 
ontvluchten. Mevr. Wierda, die de bel hoorde, 
waarschuwde haar beide zoons en ging kalm 
opendoen in de zekere veronderstelling, dat Klaas 
en Hyltje hun weg wel zouden vinden. Het was 
echter niet zo. Ook zij werden gearresteerd en 
meegenomen naar het Burmaniahuis. de zetel van 
de S.D. en Rexisten. Mark kreeg nauwelijks rust 
om tof zichzelf te komen. Het verhoor nam direct 
een aanvang en werd gevoerd op de manier die de 
heren al vaker hadden gebruikt. Geheel ontkleed 
moest hij In een ijskoud bad en door de onder- 
vragende beul werd hij zo nu en dan onder wa- 
ter geduwd. Toen dit voor de S.D. geen resultaat 
opleverde, pakten ze hem aan zijn benen en lie- 
ten hem met het hoofd naar beneden in het wa- 
ter hangen, zodat hij bijna stikte. Deze kwelling 
duurde twee uur lang. Waar hij de kracht van- 
daan haalde om te blijven zwijgen, heeft hij in 
een brief nog mogen vertellen. Met geboeide han- 
den schreef hij: „Ik moest erg aan onze Heiland 
denken." 
Wat het verdere betreft, getuigen de laatste 
regels van zijn brief van zijn geloofsvertrou- 
wen en kalmte; „Ik ga vol vertrouwen de toe- 
komst tegen. De Here zij ons tot hulp en sterkte, 
Hij is nu zelfs nog ons lied, ons psalmgezang. Hij 
zal 't maken dat g'u verwonderen moet." 
Dit gebeurde Zondag 8 April. 11 April Het hij 
zijn leven. 

DE DONKERE DAG 

VAN DRONRIJP 
ZINLOOS EN VERDERFELIJK IS AL- 
LES DAT NIET DRIJFT UIT DE 
ENGE CIRKEL VAN HET EIGEN IK 
TOT DE ROEPING OM TE BOUWEN 

Denis de Rougemont 

Des middags 3 uur, klonken aan de on 
derwalkant van de weg. die naar Dron- 

rijp voert, veertien schoten, die evenzovele 
dodelijke schoten moesten zijn. Eén schot 
trof niet goed en een ander schot nam 
de taak der tribunalen reeds over erf 
straffe een verrader met de dood. Twaalf 
anderen, illegale werkers en toevallige 
arrestanten, lieten het leven door de hana 
van moordenaars, die voor hun opgekropte 
woede en angst geen andere uitweg wis- 
ten dan het vermoorden van deze mak- 
kers. Onwillekeurig dringt, nu Schreieder, 
op grond van verdachte medeplichtigheid 
aan deze moorden, opnieuw in arrest is 
gesteld, de vraag naar voren, wie dit 
waren. Welke mannen en jongens lieten 
hier het leven. Niet dat dit iets uitstaande 
heeft met de straf, die eventueel de schul- 
digen zullen moeten krijgen, doch om ook 
hier onze eerbiedige hulde te tonen. Met 
enkele woorden willen wij ze U tekenen. 

m 

Hyltje Wierda 
Geboren 3 Jan. 1925, 
Gefusilleerd 11 April 1945. 

Nauwelijks uit de kinderschoenen gegroeid en 
het leven van spel en onbezorgdheid nog niet 

geheel van zich af geschoven hebbend, bood Hyle 
zijn diensten aan voor allerlei karweitjes, die 
zijn broers voor hem mochten hebben. 
Zijn Moeder, een vrouw, die de verantwoorde- 
lijkheid van zonen op te voeden kende, hield hem 
niet tegen. In plaats daarvan wekte zij op tot 
grotere actie en een onafgebroken werken aan de 
herrijzenis van het lieve vaderland. De sfeer, die 
thuis heerste, deed op hen allen haar invloed gel- 
den. 
Het jonge gemoed van Hyle dronk gulzig deze 
krachtige, keiharde overtuiging in. Vele malen 
moest hij tot kalmte gemaand worden en zijn ge- 
moed getemperd. Op de H.B.S. deed hij alles wat 
hij kon om dezelfde houding aan te nemen, die 
hij in zijn broers zo bewonderde. De Moffen wa- 
ren voor hem het symbool van al wat laag en 
gemeen was en waartegen vanzelf elke Hollander 
moest vechten. En hij vocht! 
Krantjes rondbezorgen, ausweisen weg brengen, 
stempels ophalen en distributie-kaarten aan de be- 
hoeftigen doen toekomen, was iets, waarin hij zijn 
drift de volle teugels mocht geven. Met opge- 
wektheid en zonder schroom, zag men hem elke 
dag het werk weer aanvatten. Na '44, toen hij het 
diploma van school in de zak had, bleef hij rus- 
tig thuis en deed hetgeen hij meende te moeten 
doen. Het trio Wierda was met hem afgesloten. 
Het manusje van alles werd spoedig de rechter- 
hand van de beide broers waarmee zij het werk 
buitenshuis afdeden. Hij groeide er evengoed in. 
als zij, waar hij voor werkte. 
Het refrein van deze kolom is U al bekend. Ook 
hij werd door de S.D. gearresteerd. 
Met de hoop op het gezicht, dat hij zou vrij- 
gelaten worden, ging hij die Woensdagmiddag 
naar buiten. De vrijheid tegemoet? Neen, de dood. 
Nauwelijks twintig jaar oud, zag hl) de lopen op 
zich gericht. Een kort bevel, en ook Hylke was 
opgenomen in het eeuwig tehuis, waar zijn ziel in 
't eeuwig leven de jongste dag verwacht. 

.4 
Is 

Klaas jan Wypke Wierda 
Geboren 21 Mei 1921. 
Gefusilleerd 11 April 1945- 

Het was, toen hij nog op de H.B.S. was, 
een verlangen van hem om, zodra hij 

het examen achter de rug had, zich vol- 
ledig in te zetten voor het mooie werk, 
dat hij sommige anderen zag doen. Als 
jongen van 17 jaar ging hij aan het werk 
om alle mogelijke en onmogelijke karwei- 
tjes op te knappen. Het werken in orga- 
nisatorisch verband bestond nog niet. het 
was een pionieren op ieder terrein, maar 
waar hij in het laatst zo bedreven in 
werd, dat het voor mensen, die in moei- 
lijkheden zaten, doorgaans een opluchting 
was als Klaas er zich mee bemoeide. Dan 
kwam het zeker goed. In vpl vertrouwen 
lieten zij de te nemen maatregelen aan 
hem over. Het verspreiden van nieuwsbe- 
richten was het schuchtere begin, waar- 
mee hij in het verzetswerk belandde, om 
er nooit weer uit te komen. Met hart 
en ziel beijverde hij zich, zijn omgeving 
op te wekken tot de enig fiere houding 
die ons paste. En het had succes. Zelf 
rucht en slucht kon hij anderen ook op- 
wekken om dezelfde houding aan i e nemen. 
Waarschijnlijk als enig in het land, kan 
opgemerkt worden, dat, daar hij niet ste- 
nograferen kon. hij met zijn toestel om 
gramofoonplaten op te nemen werkte, de 
gehoorde uitzending opnam en de plaat 
later langzaam over liet draaien, zodat 
hij de woordelijke vertaling weer kon 
geven. 
Het was een begin op het juiste front. 
Het optimisme, dat zeer levendig was, 
mocht niet dalen en wat zou beter kun- 
nen helpen dan het volk dagelijks op de 
hoogte te houden van de vorderingen bij 
het klaar maken van de oorlogsmachine, 
die de 6e Juni 1944 eindelijk over Euro- 
pa zou rollen. De bemoedigende woorden 
van de vele leiders en speciaal van H.M. 
de Koningin 'tot onze arme bevolking 
gericht, werden via het nieuwsblaadje 
doorgegeven. 
Bij het inleveren van de radiotoestellen, 
wist hij de wegen te vinden om formu- 
lieren, stempels enz. uit de handen der 
Moffen te krijgen en zelfs een goed toe- 
stel mee te nemen Zijn werkzaamheden 
breidden zich uit. 
De falsificaties bleken weldra zo nodig te 
zijn, dat het een heel aparte taak van 
bedrijf werd. Door oefening slagde hij er 
in, correcte veranderingen in alle soorten 
papieren te brengen en voor de vijand 
was het weer een nederlaag te meer, toen 
hij in het grote L.O. verband opgenomen 
werd. Van toen aan kreeg zijn werk een 
nog grotere vlucht, de provincale verga- 
dering wist op zijn hulp en kunde te kun- 
nen vertrouwen als op een huis. Het moei- 
lijk te schatten aantal onderduikers en de 
niet te tellen waardepapieren, die hij ver- 
zorgde, zijn de stille getuigen van zijn 
grote werkzaamheid. 
Hij is gevallen met een frontstrijd van 
ruim drie jaren achter de rug. Een dappere 
onder de helden, die niet licht vergeten 
kan worden door wie hem kende. 
Samen met zijn broer heeft hij nog, vlak 
voor de moordenaars hun gruwelijk werk 
voltooiden, gebeden. 
Het geloof, dat hem de kracht schonk 
om met het verzetswerk te beginnen, 
schonk hem ook de kracht om te sterven 
Zijn leven is niet voor niets geweest. Hij 
schonk hem ook de kracht om te sterven, 
had; zijn leven, in de overtuiging te heb- 
ben gestreden tegen onrecht en leugen. 
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FAKIR GEVR. kunnende vüurvreten en op spijkers lopen, voor de kermis 
van de Wiekenpadvindsters op a.s. Zaterdag 3—5 en 7—9 uur. Zondag 10— 
12 en 2—5 uur in 't Wcstz.veld t.o. 't Volkspark. 

Adv. „De Typhoon". 
Een vriendelijke lezeres uit Zaandam zond ons bovenstaande ad- 
vertentie. Helaas niet tijdig genoeg voor mij om m'n diensten in 
Zaandam nog te kunnen aanbieden. En aangezien de Arbeids- 
beurs ook geen candidaten als werkzoekend op de lijst had staan, 
moesten de Wiekenpadvindsters het met een kermis doen, waar- 
op geen vuur gevreten werd en geen spijkers gelopen werden. Wij 
hopen, dat de padvindsters daarover niet al te zeer in „hun wiek 
geschoten" zijn. Voor het volgend jaar willen wij gaarne komen 
om „spijkers op laag water" te zoeken en „met vuur te spelen". 
Onze lezers kunnen getuigen, dat we meester in dit vak zijn. 

Een Hagenaar wilde aan zijn pasgeboren dochter de naam Marjanne geven, 
weshalve hij zich op de gebruikelijke wijze tot de burgerlijke stand wendde. 
Daar weigerde men, deze naam te aanvaarden. Marjanne met een j bestond 
niet, het moest Marianne zijn. Toen aangever er op wees. dat de spelling Mar- 
janne in andere gemeenten wèl werd geaccepteerd, merkte de ambtenaar ver- 
ontwaardigd op: ..Maar U bent hier in een diplomatenstad, meneer". 

(Persdienst Comité Burgerrecht). 
Nu dachten wij in onze onschuld te weten wat diplomaten zijn. 
Maar we wisten er niets van. 't Blijken lieden te zijn, die de pun- 
tjes op de i durven zetten. En daarover dan geen woord meer 
willen vuil maken. Met de jé's willen ze niets van doen hebben. 
En dat in de stad, die een ooievaar in 't wapen voert. Als ons 
nog eens een dochter geboren wordt, dan niet onder protectie van 
de Haagse diplomatieke ooievaar. 

Hoe ..Op Korte Golf" over deze dingen denkt en dacht is van overlang bekend 
en H. van R. verfromfraait de feiten wanneer hij het voorstellen wil of de 
„Zwervers" deze dingen ktaar ragen en ergens anders de ogen zijn open 
gegaan. 

„Op Korte Golf", 
We vonden een „verfromfraaid" krantje, waaruit we deze zin van 
de „Korte Grol-vers" knipten. Die rollende erretjes doen het em. 
Ze pakken de zaken daar niet met gruwelen handschoenen aan, 
Ze pakken de zaken daar niet met fruwelen handschoenen aan, 
die „Korte Grolfertjes". Van de fromstuit zijn ons de ogen open- 
gegaan over ons struntelig traalgebruik. We hebben er tranen 
met truiten om gehuild. En dan zeggen de „Korte Grolfertjes" nog 
dat wij niet mogen zeggen, dat hun ogen zijn opengegaan. Zou- 
den ze die verfromfraaide zinnetjes dan met de ogen dicht schrij- 
ven? 

En van de CVT Overste Werdmulder, die tussen de bedrijven door tijd vindt, 
even met ons in zijn hut te praten, horen we, dat de bescheiden majoor An- 
dricsscn onderweg de orde van Oranjc-Nassau met de zwaarden heeft gekre- 
gen, zonder veel drukte. 

„Strijdend Nederland". 
Vele orden hebben we al dikwijls geweigerd. Juist vanwege de zwaar- 
den, die men er ons beslist bij wilde presenteren. Maar nu die be- 
scheiden Majoor Andriessen de Orde zonder veel drukte gekregen 
heeft, gaat het wat anders worden. Nu willen we graag naast hem 
staan, even bescheiden, even fier, om onze (welverdiende) Orde 
zonder veel drukte te mogen ontvangen. 

Hebt U iets in Uw familie, 
burenruzie o.i.d., dat U graag uit de weg wilt hebben en niet tot een bevre- 
digende oplossing kunt komen? Schrijf dan onder no. 775 bur. F.D. Stipte 
geheimhouding verzekerd. 

Adv. Friesch Dagblad. 
Dank zij deze advertentie kan ik voor 't eerst sinds vele weken 
deze rubriek verzorgen zonder dat ik gekweld word door buren- 
ruzies in mijn familie. Die mijnheer onder no. 775 heeft zo het een 
en ander uit de weg geruimd. En dank zij de verzekering van 
stipte geheimhouding, zijn we geheel buiten schot gebleven. Maar 
't is wel wat stil om ons heen geworden. We hebben geen buren 
en geen familie meer. Alleen de politie en de krantenmensen zijn 
nu en dan nog wat lastig. Als ze 't al te gortig maken schrijven 
we weer naar de mijnheer onder no, 775. 

Degene, die mijn 
OPSTEEKLADDER 
uit de Houtloods v. d. Firma „SPREIJ" heeft toegeëigend of in bruikleen heeft 
weggenomen wordt vriendelijk doch in eigen belang verzocht, deze op zijn plaats 
terug te bezorgen. 

J. HOOGENDOORN, 
Hoorn 97. Alphen a. d. Rijn. 

Adv. Dagbl. voor Rijn en Gouwe. 
Een hoffelijk man, die mijnheer Hoogendoorn. Hij blaast niet van 
de hoge toorn, al laten zijn woorden niets aan duidelijkheid te 
wensen over. We kunnen iets van hem opsteken, al behoeft dat 
niet beslist een ladder te zijn. Maar in de positie van die „bruik- 
leenheer" kunnen we ook inkomen. Als je leest dat de regering 
bezits-spreiding wil bevorderen en op een houtloods in Alphen 
de leuze „spreij geschreven staat, dan steek Je toch gaarne mee 
de handen uit de mouwen om de spreiding te bevorderen. 

FAMILIEBERICHTEN 

D.V. 18 Juli a.s. hopen onze 
geliefde ouders 

G. H. RIETBERG 
(Oom Karei) 

J. W. RIETBERG-van ELDIK 
(Tante jo) 

hun 25-'jarig echtvereniging te 
herdenken. 
Hun dankbare kinderen: 

Miep en verloofde 
Johan 

Receptie: Zaterdag 17 Juli van 3-5 uui 
en van 7-9 uur. BARLHEZE 21 

Verzorg Uw huid! . 
Tegen zonnebrand, stuklopen, 
doorzitten, smetten en ter ver- 

betering der huid: Purol. 

Woningrnil 

SPOED 

Gezin van oud-illegale wer- 
ker (6 pers.), zoekt wegens 
ziekte een woning in lande, 
Ujke omgeving. Overijsel of 
elders. Beschikt over 'n pracht 
huis met 5 kamers: huurprijs 
1 6.25 per week. 
Br. aan Stichting 1940—1945, 
Sweelinckstr. 25, Den Haag. 

A i Is 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 

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN&m. 

SlNGÈL 281 - 
AMSTERDAM-C 
TELEFOON 32239 

: * ■ 

PERiOOIEKEN EK 

HlNOElSDRUKViERK 

Bouwhout, 

Hardhout, 

Triplex en 

Boards. 

SHoutdandel 

Fa. R. van Aalderen & Zn. 

HOOGEVEEH 

.Hier 

wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk I 

C.V. DRUKKER! DJE RIJNSTREEK" 
EN 

Advertentie-cliché's, 

v/oi en 

DE BOER & VINK 
ZAANDIJK 
TEL. 81085 

y^ij een bekende fabriek van merk- 
artikelen in de kruideniers-branche 

is een plaats in het rayon Twente 
beschikbaar voor de jongeman, die 

★ enthousiast is en volhardend, 

★ werkelijk medewerker wil zijn, 
★ ervaring heeft in de verkoop van 

merkartikelen aan winkeliers, 

★ en niet ouder is dan 35 jaar. 

Bovendien moet hij reeds in het 
rayon wonen. 

Wie hierin zijn kans ziet, schrijft onder 
C-17, Advertentiebureau Van Maanen, 
O.Z. Voorburgwal 225-221, Amsterdam-C. 

Wie tijd ol geld aan de 
Stichting besteedt, 

Voorkomt veel zorg en 
heelt veel leed. 

STICHTING 1940-1349 

'k 
Giro 194045 

Bankiers HOPE &. Co.. Adam 

EEN ANNONCE 

IN DEZE 

KRANT 

„ZWERFT" 

WEEK'LIJKS 

DOOR HEEL 

NEDER.LAND. 

Ingevo ge papiertoe wijzing fl.P.l- 

no. Ó398 verschijnt deze uitgave 
wekelijks en is de omvang van dit 
nummer 8 pagina's pagina formaat 

29* 40. 

Geett „De Zwerver aan één van Uw Kennissen ei in- 
zage en laat hem (haar) onderstaande bon incjevuld 
zenden aan de administratie van „De Zwerver' Print- 
Hendrikkade 152, Amsterdam. Degenen, die een proet- 
nummer ontvingen kunnen deze bon voor zichzelf be 
nutten 

Naam 

Adres 

Plaats    Provincie....» 
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E; 
r is nogal een felle 

, reactie gekomen op 
mijn stuk in „De 

Zwerver" van 21 Mei 
1948. Er zyn er uit . 
alle rangen bij mij ge- 
weest om over dit stuk te praten. 
Felle critiek is uitgebracht. 
Er is gezegd: U hebt onze naam, de 
naam van 2-10 R.I., door het slijk 
gesleurd. Als we straks in Holland 
aankomen, worden we met de rug 
aangekeken. 
Een andere zegt: U hebt ongerust- 
heid bij de ouders, vrouwen en ver- 
loofden gewekt en de gevolgen zul- 
len funest zijn. 
Het beeld is veel te donker gekleurd, 
merkt een ander op. U wekt de ge- 
dachte op, zo zegt men mij, dat het 
alleen zo slecht is bij 2-10 R.I., maar 
het is bij andere bataljons niet veel 
beter. 
Als ik de vraag stel: Is het waar- 
heid, dan zeggen velen van mijn cri- 
tici, het is helaas de waarheid. De 
statistieken wijzen het uit en deze 
liegen niet. Maar zo zegt men, het 
is niet verstandig, om de waarheid 
te zeggen. 
Dit nu is tussen U en mij het grote 
verschil. Duizenden jongens komen 
in Indië weer aan en deze moeten 
weten hoe groot de gevaren zijn. Zij 
moeten gewaarschuwd worden! 
Dit nu is het grote motief, waarom 
ik niet langer kon zwijgen, en ze in 
Holland moest wakker roepen. 

Het is al een tijd geleden, dat Pa- 
'er Henry de Greeve gewezen heeft 

op de morele toestand van ons leger 
in Indië. Van alle kanten barstte de 
critiek toen los. Het is een belediging 
van ons leger, was de reactie van 
velen. Men zei: Pater de Greeve is 
eenzijdig door sommige soldaten in 
Indië ingelicht. De morele toestand 
is, zo zei men toen, behalve enkele 
uitzonderingen, niet slecht. Men ge- 
loofde het in Holland. 
Toen wij in Maart vergadering had- 
den in Bandoeng, merkten enkele 
veldpredikers op: „Wat Pater de 
Greeve indertijd gezegd heeft, is 
waar." Men heeft het toen wel ont- 
kend, maar was men toen in Holland 
wakker geschud, dan had men heel 
wat in Indië kunnen voorkomen. 
Hieruit blijkt wel, dat het niet alleen 
gaat om 2-10 R.I. Ik heb gesproken 
met andere geestelijke verzorgers 
r-t bataljons in Oost- en West-Java 
en hun oordeel was, dat het niet best 
is. Zeer zeker, er zullen nog wel ba- 
taljons zijn, waarvan men zeggen 
kan; het is hier nog tamelijk goed. 
Ik ben dus niet in mijn oordeel af- 
gegaan alleen op datgene wat ik hier 
ondervonden heb. Ik heb met men- 
sen, die tot oordelen bevoegd zijn, 
over deze dingen gesproken en hun 
oordeel Is, dat het niet alleen bij 2-10 

DE NOOD ONZER MILITAIREN 

heeft, want dan zou het 
niet zo pijnlijk geweest 
zijn voor 2-10 R.I. 

„De Zwerver" 

Adres Red. en Adm. 
Pr. Hendrikkade 152, A'dam C. 

Tel. Red: 44566 
Adm: 41063 

Giro 109588 t.n.v. 
LO.-LKP.-Stlchtlng. 

{Een brief van „Frits De Zwerver") 

Aan de jongens van 2-10 RX, 

hun ouders, vrouwen, verloofden, enz» 

R.I. zo is. Ja, iemand die het weten 
kan zei dezer dagen tegen me: „Och 
het is bijna in geheel Java zo". 
Er zijn zeer zeker gunstige uitzonde- 
ringen. 
Het is maar de vraag: wat vindt men 

Ik moet nog op een punt van de 
critiek ingaan. 

Men heeft mij gezegd, dat ik niet 
rechtvaardig ben geweest in mijn 
stuk. Ik had moeten laten zien hoe 
deze jongens zover gekomen zijn. Ik 

Openhartigheid wekt altijd lelie reacties op en Prits de Zwerver is daaraan niet 
ontkomen, toen hij in ons blad schreef over de toestand onder de militairen. 
Maar het gelijk is altijd aan de zijde van hen, die met een hart vol liefde de 
waarheid niet schuwen, maar weten, dat het uitspreken ervan heilzaam werkt. 
Wie van deze dingen nog niet overtuigd is, leze de onderstaande brief eens. 
De redactie acht het een eer, deze brief in haar blad te mogen publiceren. 

slecht. De één vindt 10% VD-pa- 
tiënten niet slecht en een ander 
vindt 25 % nog dragelijk. 
Laat ik dan even mogen zeggen, dat 
ik 10 % al heel erg vind. Is het niet 
erg, al loopt men nooit een ziekte 
op, dat men getrouwd, of niet ge- 
trouwd, sexuele omgang zoekt met 
'n Inheemse of niet Inheemse vrouw. 
Ik wil U niet de schatting in pro- 
centen geven, die men mij van ver- 
schillende kanten gegeven heeft. 
Laat die schatting maar aan de hoge 
kant zijn, doe er maar 20 % af, dan 
is het nog heel erg. 
Bij ons peleton is het niet zo erg, 
zei een jongen gisteravond tegen me. 
Ik weet het wel, ik kan de peletons 
wel aanwijzen, waar het het ergst 
is. • 
Weten jullie wat de gevolgen van 
dit alles voor het latere leven zijn? " 
Neen, ik bedoel niet alleen voor die 
jongens, die „pech" gehad hebben, 
maar voor iedereen die buiten-echte- 
lijke omgang gehad heeft. Zo'n leven 
laat diepe morele lidtekenen achter, 
God zegt: Weet U niet, dat Uw 
lichaam een tempel is van den Hei- 
ligen Geest, en dat God zich ver- 
toornt over de schending van zijn 
tempel. 
Ik hoor al zeggen; Ja maar daar 
geloof ik niet aan. Het is niet de 
vraag wat je gelooft, maar wat waar 
is. Met hoevelen komen we niet in 
contact, die alles zouden willen ge- 
ven, als dit niet gebeurd was. Nog- 
maals ik heb het niet alleen over 
hen, die een korte of langdurige 
ziekte opgelopen hebben, maar ik heb 
het ook over hen, die geen „pech" 
hadden, maar bij God en mensen 
diep in de schuld staan. Staat die 
jongen, die toevalligerwijze pech had 
schuldiger, dan hij die er tussen door 
glipte? Neé toch! 

■had liioeten schilderen het leven in 
de kampong, het leven zonder gezel- 
ligheid, vaak zonder goed sportma- 
teriaal, daarbij teleurstelling op te- 
leurstelling. 
Ja, het is waar, maar ik heb daar 
in „De Zwerver" al eerder op gewe- 
zen. Dit is mijn eerste schrijven in 
de Hollandse kranten niet. 
Toch voel ik, dat er in deze critiek 
waarheid ligt. Het was beter ge- 
weest, dat ik eerst had laten zien, 
hoe ontzettend zwaar het is voor 
een jongen om hier staande te blij- 
ven. En dat het helaas zo is, dat 
velen in Holland van deze gevaren 
niets begrijpen. Ik stem jullie toe, 
dit had ik duidelijker moeten laten 
uitkomen. Ja, jongens, ik weet het 
hoe moeilijk het is voor ons allemaal. 
Het is bijna onmogelijk om staande 
te blijven te midden van al deze ge- 
varen. Maar daarom roep ik ze juist 
in Holland op om met alle kracht te 
steunen en te helpen. Ze moeten 
worden opgeroepen tot gebed, tot het 
zenden van goede lectuur en sport- 
materialen. En de jongens die hier 
in Indië zitten moeten dit begrijpen, 
dat ze alleen st.aande kunnen blijven, 
als ze alle dagen vechten tegen de 
zondige begeerte. Men wil in Holland 
de gevaren niet zien. Daarom deze 
brief. 
Ja, zegt ge, maar wij, 2-10-ers, wor- 
den er de dupe van. Vanuit dit stand- 
punt gezien, kan er nooit over ge- 
schreven worden. Dan moet men ter 
wille van de gedemobiliseerden de 
waarheid blijven verbergen en de 
jongens maar onvoorbereid in Indië 
laten komen en half verzorgd hier 
twee jaren laten dobberen. Juist, dat 
mag niet, er moet wat gebeuren om 
de grote gevaren voor de soldaten 
die komen, te keren. Een ding is 
jammer, dat de redactie van „De 
Zwerver" mijn adres er onder gezet 

Ten slotte nog dit: er is ook voor 
deze zonde bjj God vergeving. Dan 

moet men hét kwaad niet vergoel- 
lijken of op een ander schuiven, maar 
eigen schuld voor God belgden. Dan 
kan men met God een nieuw leven 
beginnen. Vergeet niet, Jezus Chris- 
tus stierf voor de grootste zondaar. 
Nee jongens, ik heb jullie niet uit de 
hoogte becritiseerd. Ik heb jaren lang 
voor het welzijn yan de jeugd ge- 
vochten en ik doe het nog. Wanneer 
ge de term „Duitsland-gangers" in 
verband leest, zult ge zien, dat ze 
door mij niet kwaad is bedoeld. Ik 
weet dat velen gedwongen werden 
naar Duitsland te gaan. Het is juist 
mijn bedoeling, om te laten uitkomen, 
dat het voor jongens „die zo jong in 
de morele chaos van het oorlogvoe- 
rende Duitsland geworpen werden" 
en al zo lang aan grote gevaren bloot 
gestaan hebben, het hier nog des te 
moeilijker hebben. Hoe lang hebben 
ze het ouderlijke huis al niet moeten 
missen. Wat is er van hun opvoeding 
terecht gekomen. Ja, ik wil dit nog 
zeggen; (laten de jongens dit door- 
geven naar huis): er is gelukkig nog 
een kern staande gebleven. Ze zeg- 
gen: God heeft me er voor bewaard 
en als jullie straks in Holland komen 
dan ontzeg ik in Holland een ieder 
het recht om uit de hoogte neer te 
zien op hen die vielen. Want velen 
zijn in Holland schromelijk tekort ge- 
schoten in hun plichten. Aan de trouw 
van sommigen in Holland heeft het 
helaas ook veel ontbroken. 
Conclusie: Mijn conclusie is deze, ik 
kan me jullie critiek begrijpen, maar 
jullie letten te veel op jezelf en op 
2-10 R.I. en jullie vergeten het grote 
geheel. Jullie zeggep: Door dit ge- 
schrijf worden wij de dupe, maar 
jullie vergeten, dat duizenden die nog 
komen moeten, gewaarschuwd moe- 
ten worden. 
Hoewel velen scherpe critiek op mijn 
artikelen hebben, zeggen ze: Het is 
de volle waarheid. Maar U had dui- 
delijker moeten laten uitkomen, hoe 
deze toestand zo geworden is. Dit 
stem ik volmondig toe. Wanneer de 
noot van de redactie er niet onder 
stond dan had het voor 2-10 R.I. niet 
die scherpe vorm. Want het kwaad 
komt niet alleen bij 2-10 R.I. voor. 
Ik wil degene, die in deze zonde ge- 
vallen zijn wijzen op Jezus Christus. 
En is bij Hem vergeving en kracht 
te vinden om een nieuw leven te 
beginnen. 
Heel graag wil ik verder met jullie 
over deze dingen spreken. Zorg er 
voor, dat je met God en mens in het 
reine komt, voor dat je op de boot 
gaat. En ik smeek jullie, zie op elkaar 
toe en laat deze zonde na. 

Noot van de redactie: 

Frits de Zwerver deelde ons nog per 
brief mede, dat hij zijn opmerking, 
dat hij „geen blijmoedig Christen 
had aangetroffen", wil rectificeren. 



HECHTER EN PERS 

door 

Prof. Mr. W. P. J. Pompe 
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In „De Linie" van 2 Juli komt onder de rubriek „Sterke Verhalen" 
een verhaal voor over Weinreb, wiens zaak thans behandeld wordt 
door de Bijzondere Raad van Cassatie. 
Dit artikel geelt mij aanleiding om de betekenis van de rechter in 
ons staatsbestel enigermate toe te lichten. 

V.. 

De rechterlijke macht, aan wie de berech- 
ting van burgerlijke en strafzaken is op- 

gedragen, is volgens ons recht omringd met 
allerlei waarborgen voor een behoorlijke recht- 
spraak. De wetgever heeft gezorgd, dat de 
positie van de rechter onafhankelijk is van de 
regering, doordat hij in beginsel onafzetbaar 
Is en doordat zgn salaris bij de wet bepaald 
wordt. 
Voor de berechting der politieke delinquenten 
van de bezettingstijd zijn afzonderlijke rechter- 
lijke colleges ingesteld, de Bijzondere Gerechts- 
hoven en de Bijzondere Raad van Cassatie, 
aan welke dezelfde waarborgen van onafhan- 
kelijkheid gegeven zijn. 

Deze onafhankelijkheid dient niet alleen tegen- 
over de regering gehandhaafd te worden doch 
evenzeer tegenover de bij de processen be- 
langhebbenden. Vandaar dat de wet aan de 
leden der rechterlijke macht, evenals aan die 
van de bijzondere rechterlijke colleges hier- 
boven genoemd, verbiedt om over enig voor 
hen aanhangig geschil zich directelijk of indi- 
recteltjk in te laten met partijen of dezer 
raadslieden. 
Niet minder dient deze onafhankelijkheid ge- 
waarborgd te worden tegenover het publiek. 
Het is zeker gewenst, dat de rechterlijke uit- 
spraken met hun rechtsbewustzijn van het 
volk overeenstemmen, maar het recht staat 
te hoog om door de publieke opinie van het 
ogenblik of door sensationeel geschrijf van 
een of ander journalist mede bepaald te wor- 
den. Daarom is het ook een erkende regel 
van publiek fatsoen om niet over enige zaak 
te publiceren zolang zq nog door de rechter 
behandeld wordt. Ook de schijn van beïnvloe- 
ding van het rechterlijk oordeel moet verme- 
den worden. De hier genoemde ongeschreven 
fatsoensnorm berust op vertrouwen in de 
Nederlandse rechter, aan wie men als be- 
kwaam en rechtschapen oordeelaar de berech- 
ting dient over te laten. 

Tegen de hier aangeduide beginselen zondigt 
het in de aanvang van dit artikel genoem- 

de verhaal in ergerlijke mate. 
De schrijver, A. M., naar ik vermoed een 
Jurist, deelt zelf mede, dat de zaak Weinreb 
thans nog in behandeling is voor de Bijzondere 
Raad van Cassatie. (Laat mij er onmiddellijk 
bijvoegen, dat ik zelf niet bij deze behandeling 
betrokken ben.jWelnu, dit feit, dat de zaak nog 
bij de «echter is, verhindert de scribent niet 
om een uiterst tendentieus stuk te schrijven 

in October 1945 verscheidene oud-illegale wer- 
kers van het Ministerie van Justitie een, telegram 
ontvingen, met het verzoek of zij zitting wilden 
nemen in een zuiveringsraad; 

 zij direct een besluit moesten nemen in ver- 
band met een snelle afwikkeling van de zuivering; 

 zij natuurlijk aan dit beleefd verzoek hebben 
voldaan: 

 zij enkele maanden later de mededeling ont- 
vingen met wie zij in de zuiveringsraad zitting 
zouden nemen; 

 zij thans, bijna 3 jaar later, de mededeling 
ontvingen, dat ze ontslagen waren als lid van de 
zuiveringsraad, aangezien de zuiveringsraden in 
de loop van dit jaar worden opgeheven; 

 zij bedankt werden voor de vele- en goede 
diensten den lande bewezen: 

 zij zich nu afvragen, waarvoor zij die dank 
verdiend hebben, aangezien zij nimmer een Ver- 
gadering van de zuiveringsraad hebben meege- 
maakt. 

Met deze gegevens meen ik te kunnen vol- 
staan om het onbehoorlijke van dit ver- 

haal aan de dag te brengen. 
De publicatie is onfatsoenlijk, omdat zij een 
zaak behandelt, waaromtrent de rechter zijn 
oordeel nog moet geven. Zij getuigt van ver- 
watenheid, omdat de schrijver overtuigd is, 
het beter te weten dan een college van be- 
voegde rechters en dat op grond van gege- 
vens waarvan hij geen rekenschap geeft en 
waarvan dus de lezer, niet kan beoordelen of 
zij al dan niet eenzijdig zijn. Zij werkt in deze 
tijd met anderen, o.a. met de communisten, 
mede aan het afbreken van het gezag en het 
ondermijnen van het vertrouwen, die in een 
crisistijd als de. huidige meer dan ooit dienen 
versterkt te worden. 
En waarom? 
De aanhef van het artikel geeft hiervoor een 
vermoeden. 
De schrijver herinnert hier met kennelijk wel- 
gevallen aan het destijds uit „De Zwerver" 
overgenomen artikel over het Englandspiel, 
dat spoedig daarna een lawine van geschriften 
heeft uitgelokt en „eindelijk" tot de belofte 
heeft geleid, dat een nader onderzoek zal 
plaats hebben. 
Nu is mij persoonlijk nooit voldoende reden 
gebleken voor de vrees, dat het Englandspiel 
door de huidige overheid in de doofpot zou 
worden gestopt. Maar wat daarvan zij, de 
schrijver deelt daarna mede, dat hij „met niet 
geringer verwachting" thans de aandacht 
vraagt.voor de Weinreb-affaire. Hij is dus 
blijkbaar belust op nieuwe lauweren, nadat hij 
de toezegging van een onderzoek inzake het 
Englandspiel zich als een verdienste heeft 
toegeëigend. 
Wij heben hier dus te maken met een jour- 
nalistieke stunt, een tot nog toe niet Neder- 
landse zucht naar sensatie en dit ten koste 
van het vertrouwen in Nederlandse overheids- 
organen, met name van de Nederlandse rech- 
ter. 
Mussert heeft vóór de bezetting eens een op- 
roep gedaan om de Nederlandse Dreyfuss- 
affalres te onthullen. Deze oproep blijkt ook 
thans nog weerklank te vinden en dat in een 
milieu waar ook Mussert het wel niet zou 
verwacht hebben. 
De rechtspraak, de pers en ook de verdachte, 
zijn met dergelijke sensaties allerminst ge- 
baat. 
Maar wat gaat dat de sensatiezoeker aan? 

over deze zaak, waarin hij in de meest krasse 
termen blijk geeft van zijn gevestigd oordeel, 
dat Weinreb onschuldig is aan het ten laste 
gelegde en dat hij zelfs in plaats van straf, 
hulde en decoratie zou verdienen voor zijn 
gedrag tijdens de bezetting. 
Hij bepaalt zich niet tot deze voorbarig uit- 
gesproken vrijspraak, maar laat haar verge- 
zeld gaan van een hoogst stuitende aanval op 
de Nederlandse rechter. 
Hij spreekt van een bewijs voor de grenzenloze 
verwording van sommige organen der politieke 
justitie. 
Hij stelt als feitelijk vaststaand voor, dat 
door Weinreb's toedoen niet één Jood slacht- 
offer van de SD Is geworden en honderden 
mensen erdoor zijn gered, waarbij hij de 
zachtgezegd onvriendelijke concessie doet, dat 
deze feiten alleen niet vaststaan voor een aan- 
tal kwaadwdlligen of onnozelen. 
Hij eindigt zijn betoog met de opmerking, dat 
de hoogste Nederlandse justitiële autoriteiten 
hier alles, alles, van weten, derhalve — zo 
moet de lezer wel concluderen — te kwader 
trouw deze man in eerste aanleg tot 3% jaar 
gevangenisstraf veroordeeld hebben en voor 
de Raad van Cassatie 6 jaar gevangenisstraf 
tegen hem is geëfst. 
Hoe de schrijver deze zekerheden gekregen 
heeft, blijkt niet. Hij spreekt van de kilogram- 
men documenten, die deze affaire reeds heeft 
opgeleverd. Hij verklaart, dat men de uit- 
voerige dossiers bestudeerd moet hebben om 
dit Judenspiel te doorzien. 
Vermoedelijk heeft de schrijver dus het dossier 
geheel of voor een gedeelte gelezen. Hoe hij 
hieraan gekomen is, blijkt intussen niet. 
Het is gelukkig geen gebruik dat aan belang- 
stellende journalisten gelegenheid gegeven 
wordt om van dossiers kennis te nemen, zolang 
de zaak nog onder de rechter is. 

0 c r 

Zo 'is dan de vacant ie van mijn neef Arie in natte duigen 
gevallen. 

Daar moppert hij nog iedere dag over en zijn gezicht staat 
op storm, hoewel hij al weer lang en breed aan het werk is. 
Ik moet toegeven, dat een vacantie met dagelijks verse regen- 
buien niet prettig is. 'ik moet toegeven, dat het sjouwen met 
een regenjas in het hartje van de zomer bepaald onaange- 
naam is. Ik moet dus toegeven, dat neef Arie het slecht heeft 
geschoten. Zijn sportpak, in April gekocht voor 85 gulden 
en 60 textielpunten, is verregend. Zijn hoed-met-Iuifelrand 
is er niet op vooruit gegaan. Maar waarom moet ik daar nog 
dagelijks klaagzangen over aanhoren? En waarom gaat hij 
van zijn verregende vacantie altijd over op de mislukje zui- 
vering? Om welke oorzaak komt Schreieder er aan te pas in 
zijn litanie over zijn nat veertiendaags verlof? 
— Neef Arie, zou ik willen zeggen, — maak het nou niet 
al te bont door Hitier en zijn trawanten nu ook die regen- 
dagen nog op hun dak te schuiven. Ze hebben werkelijk al 
genoeg verschrikkelijke dingen gedaan. Neef Arie, Iaat je 
astublieft niet inschrijven als lid van de club der Continu- 
mopperaars. Want daar schieten jij en ik en wij met z'n allen 
geen draad mee op. Blijf redelijk! Schreieder mag dan wat 
op zijn kerfstok hebben, maar hij is niet de oorzaak van jouw 
veertien natie dagen. De zuivering mag dan een fiasco we- 
zen, maar noch die zuivering, noch de bijzondere rechtsple- 
ging is de schuld van de ontzaggelijke ramp, die jou heeft 
getroffen tijdens je verlof. 
— Jouw pak is weliswaar naar zijn grootje, maar daar heb- 
ben de Meikevers geen schuld aan. Jouw hoed is uit z'n 
model geregend, maar deze tragische omstandigheid is bui- 
ten toedoen van de Sepfember-artisten. Ik bedoel maar, neef 
Arie: — Blijf vruchtvlees en zorg er voor, geen kankerpit 
te worden. Blijf nuchter, zélfs al is jouw vacantie in het 
water gevallen! 
Want laten we eerlijk zijn, neef Arie: — Kon het jou iets 
bommen, toen tijdens de bezetting bij een ondergrondse actie 
jouw pak werd bemodderd en jij met je broek aan het prik- 
keldraad bleef hangen? Je weet nog best, dat je bij een 
overval een schot in je achterpand kreeg, twee duim ter- 
zijde van jouw [ondamentele ingang. Daar moest je toen 
nog om lachen en je zei: — De moffen Ieren het nooit om 
precies in de roos te schieten!  
Maar vandaag-de-dag loop je nog altijd te mopperen over 
die regen-vacantiedagen. 
Ik zou het aardig gevonden hebben, als je heerlijk zomer- 
weer ten deel was gevallen. Het viel echter anders uit, — 
maar blijf daar nou niet tof in lengte van dagen over mop- 
peren, neef Arie! Wees redelijk! Van de zuivering en het 
England-Spiel en de hele mikmak deugt'niet veel, maar de 
ramp van de verregende vacantie is daar niet aan te wijten. 
Tenslotte heb je nog reden om te lachen. Want bij de ver- 
kiezing voor Kamerleden heeft ook Moskou niet in de roos 
kunnen schieten en nu hebben ze twee afzwaaiers. En zo 
had jij, als je 't goed bekijkt, toch nog zon in je vacantie! 
Die zich noemt jjtiuM. 

het qeöenkBoek 

Als U nog eens van plan bent zoiets ais een gedenkboek te 
schrijven, moet li vooral niet met ons komen praten. Niet 
dat wij het U zullen afraden. O, neen, zeker niet. Doch we 
zullen U een schilderij voortoveren van een vermoeide grijs- 
aard op een opgaande zandweg, die zich in de verte verliest. 
Zoiets staat, meen ik, in de apocrieve boeken over het bezit 
van een klapachtige huisvrouw. En zoals U in het bezit 
daarvan de troosteloosheid en eindeloosheid van die zandweg 
zult ervaren, zo zal U de lust vergaan om ooit een gedenk- 
boek te schrijven. Er is geen eind aan; 't is als een dikke mist, 
als een beklemming op de borst. 
Maar wij, wij zijn voortgestrompeld en wie aan het eindeloze 
begint, komt ergens bij een eindpunt terecht, of laten we zeg- 
gen, bij een kilometerpaal. Zoveel kilometer: uitgever, zoveel 
kilometer; boekhandel. 
U zult onze worsteling met belangstelling gevolgd hebben. Dat 
zal wel, al schijnt het ons meer een belangstelling voor het 
eind-resultaat, dan voor Uw mogelijkheden om dat resultaat 
te verwezenlijken. Maar we zullen niet nakaarten. 
De gereedgekomen stof overtreft onze stoutste verwachtingen 
en zal Uw twijfel beschamen. (Dat kunnen we zeggen, om- 
dat we er zelf geen letter van geschreven hebben). 
Wat we lazen is als een spannende roman van,het verzet en 
wat we weten, is, dat deze roman naar WAARHEID is, dat 
hij oprijst van het platform der documentatie. Een documen- 
tatie zo uitvoerig als zelden een geschiedschrijver gehad zal 
hebben. Zo aan alle zijden door informaties gecontroleerd, 
dat de fantasie over het verzet in ons boek geen rol zal spelen. 
Wij gaan U daarvan binnenkort meer vertellen. Wij zullen U 
dan de prijs verklappen en U een voorstel doen om door 
maandelijkse betalingen van een klein bedrag dit standaard- 
werk in een jaar in Uw bezit te hebben. 
En U zult goed doen, snel te reageren, omdat we een indruk 
van de oplage moeten krijgen en omdat U de kans niet voor- 
bi) moet laten gaan, een boek te bezitten, dat iedere Neder- 
lander, die de zaak van ons volk en van zijn VERZET in de 
unieke jaren van 1940—1945 een warm hart toedraagt, voor 
zichzelf eh voor zijn kinderen op de BOVENSTE PLANK 
moet hebben. 

H. v. R. 

      



» Van een hoopvol symptoom en een verloren adres » 

HET GETIJ KEERT. 

Na een stormachtige opmars van het 
communisme in de eerste twee en 

een half jaar na de oorlog, zijn enige 
symptomen van verval, zowel binnen 
als buiten het ijzeren gordijn te bespeu- 
ren. 
Het getij schijnt langzaam maar zeker 
te keren. 
Realiseert U zich nog wel eens met welk 
een enorm tempo de dingen in onze tijd 
geschieden? 
Mei 1945 de overwining. Alles roze- 
geur en maneschijn  behalve in Duits- 
land (en wat zal dat een haard van 
onrust zijn achteraf)-. Velen begroeten 
met argeloosheid de Russen als bond- 
genoten en vrienden. Roosevelt en Be- 
nesj zijn daaronder. Niet de geringsten 
voorwaar. Anderen, die de Russische 
taktiek uit de communistische ideologie 
verstonden, — of althans, ondanks het 
vriendelijke gezicht der Russen, in de 
overwinningsroes niet wilden vergeten, 
wat het communisme in wezen is, — 
sloegen de macht en de plannen der 
Russen met zorg gade. 
Maar niemand zal in die dagen vermoed 
hebben, dat reeds binnen enkele jaren 
een scherpe lijn over de aardbol ge- 
trokken zou zijn tussen de democraten 
en de communisten, een lijn, die loopt 
over Finland, Tsjecho-Slowakije, Ber- 
lijn, Wenen, Triest, Griekenland, Pa- 
lestina, Iran, New Dehli, Malakka, 
Djokja, Frans Indo China, Korea en 
China; een lijn van geweldige spannin- 
gen en met legio plaatselijke ontladin- 
gen. 
Steeds duidelijker consolideerde het com- 
munisme zijn macht aan gene zijde van 
de lijn, steeds meer vertroebelde het de 
situatie aan onze zijde. 
De kansen, die de bruut altijd heeft 
tegenover de sportieve speler, zolang 
deze laatste zich om redenen van spor- 
tiviteit beheerst, werden met veel suc- 
ces uitgebuit door Stalin en zijn satel- 
lieten. 
Wii wisten binnen een goed jaar al 
niet beter dan dat er geen echte 
vrede zou zijn. We hadden ons na de 
kortstondige vreugde over het eind van 
de oorlog al weer vertrouwd gemaakt 
met de gedachte, dat we zouden leven 
bij oorlogen en geruchten van oorlo- 
gen. En dit. onder het aspect van een 
gestage opmars van het communisme. 
Voorwaar, een verschrikkelijke toestand, 
die het leven benauwt en het onderne- 
men verlamt. 
K/t aar nu merken we sinds kort hoop- 

t voile symptomen op, die erop wijzen 
dat de opmars langzaam maar zeker 
gestuit wordt, en het communisme hier 
en daar in terugtochtsgevechten is ge- 
wikkeld. 
In Griekenland loopt de communistische 
mitrnMiiiiMiimiMiiiiiiiMiiiiiimiMiMiiiimiiiMniinnii!; 
1 - r Geen uitstel .... 
= „Dit is de eerste maal niet dat ik 
= in de Nederlandse kranten schrijf," 
= zegt Frits de Zwerver in zijn 
| brief, die wij deze week, als 
= hoofdartikel publiceren. 
= Inderdaad, hij heeft reeds vele ma- 
r len geschreven over het gebrek aan 
= goede lectuur, die de ledige tijd 
S van onze militairen vullen kan. 
= Hij is geen roepende in de woes- 
= tijn geweest, velen hebben deze 
= noodkreet verstaan, én daarna 
= gehandeld! 
= Indien U iets begrijpt van de hun- 
= kering van al diegenen die ver 
Ü van huis en haard toch in ge- 
= dachten nog zo intens meeleven 
= met wat hier gebeurt, dan hielp 
= li mee om week aan week onze 
= mannen een handdruk te geven. 
| Laat ze niet los! Vecht ook nü 
= mee om de jeugd van Nederland 
| te behoeden voor verderfelijke 
= invloeden! Ons orgaan biedt U 
| hiertoe de beste gelegenheid, die 
= er op dit terrein te vinden is. 
S Vul de bon van pagina 8 nd in. 
= Wacht er niet mee tot U niet 
= zoveel te doen hebt. 
= Van uitstel komt zo licht afstel. 
1 En deze zaak kan geen dag ult- 
= stel gedogen. S- 
ruiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiHiiiiiiiiiiiiii; 

putsch van Generaal Markos op zijn 
laatste benen. In Italië verloren de com- 
munisten bij de verkiezingen terrein. 
In Joegoslavië blijkt Tito niet zo'n on- 
derdanige dienaar te zijn van Stalin, als 
deze laatste voor zijn plannen wel wenst 
en is het van die zijde tot een open- 
lijke afkeuring van het communisme in 
Joegoslavië gekomen en van de zijde 
van Tito tot eèn opportunistische toe- 
nadering tot het kamp der democratieën. 
In Finland hebben de communisten een 
zware verkiezingsnederlaag geleden, in 
Tsjecho-Slowakije heeft het geknevel- 
de volk op een feestdag van zijn afkeu- 
ring van het communisme doen blijken 
en tenslotte leden de communisten ook 
in Nederland een ernstig verlies. 
Dit alles is hoopvol, want het bewijst 
enerzijds, dat buiten de communistische 
ring de ogen zijn opengegaan en dat 
het daarbinnen, ondanks de strenge dis- 
cipline en de politieke politie, rammelt. 
Waar het er in politieke zin in de we- 
reld om gaat, de dictatuur te bestrij- 
den en de kansen op revolutie als inlei- 
ding van die dictatuur te onderdrukken, 
daar is de afname van de communisti- 
sche invloed in de vrije staten winst en 
daar is de opstand en de ondermijning 
van binnenuit in de dwangstaten even- 
zeer winst. 
Ja, het laatste is zelfs zeer belangrijk, 
want wel is het mogelijk ■— en de toe- 
komst zal dit openbaren — dat het 
communisme tenslotte in een oorlog zal 
moeten worden verslagen, maar deze 
oorlog zal voor de volkeren, die thans 
in de dwangcultuur leven, weinig zin 
hebben en geen perspectieven openen, 
als bi) die volken thans niet reeds het 
verweer blijkt tegen de roof van hun 
vrijheden door de trawanten van Sta- 
lin (dat was immers ook ten diepste 
de waarde van het verzet in Nederland 
onder de Duitse bezetting). 

MISPLAATST OPTIMISME. 
TJ oopvol zijn de gebeurtenissen der 
h 1 laatste maanden: maar laat U er niet 
door misleiden. 
Het communisme heeft nog een enorme 
macht en men moet verwachten, dat de 
Tsjechen en Slowaken bloedig zullen 
moeten betalen voor de Amerikaanse 
vlaggetjes, die ze in de optocht droegen. 
En wat Joego-Slavië betreft; De Joego- 
Slaven zullen met recht zeggen, dat het 
niet veel uitmaakt, of men van de kat 
of de kater gebeten wordt. En zij zullen 
erbij denken, dat zij in de naaste toe- 
komst de slagen zullen opvangen als de 
kat en de kater met elkaar beginnen. 
Want men kan er zeker van zijn, dat 
de kater in het Kremlin het er niet bij 
laat zitten. Ik veronderstel niet, dat 
enig weldenkend mens onder de indruk 
is gekomen van de officiële publicaties 
over dit incident. Het gaat helemaal 
niet om zuiverder of onzuiverder com- 
munisme, om zelfcritiek in de partij en 
om invloed van de leden. Van dit alles 
bestaat niets meer in de dwangstaten. 
Het communisme is imperialisme ge- 
worden, gebaseerd op naakte machts- 
politiek. De leden mogen een eigen me- 
ning hebben, zolang die mening precies 
klopt met die van Stalin en ze mogen 
critiek uitoefenen op de vijanden van 
Stalin. Hun verdere mogelijkheden zijn 
slechts in discussie bi] de geheime poli- 
tieke politie en vinden hun beloning in 
de concentratiekampen. 
Tito zong vals in het imperialistisch koor 
van Stalin; hij was aan een ander wijsje 
bezig en daarom stuurde de dirigent hem 
weg. 
Ook de betekenis van de achteruitgang 
der communistische partijen in de vrije 
staten moet men niet al te belangrijk 
achten. Het getal speelt bij de commu- 
nisten niet zo'n gewichtige rol. Veel be- 
langrijker is het voor hen, dat zij, die er 
bij horen, op de dag van de revolutie 
gedisciplineerd en beslist in hun optre- 
den zullen zijn. Vergeet vooral niet, dat 
Lenin met minder dan een millioen vol- 
gelingen de revolutie van 191771918 in 
geheel Rusland met zijn meer dan hon- 
derdmillioen inwoners wist te leiden. 

HET VERLOREN ADRES. 
Tot zover het communistisch aspect 

van het probleem. Thans nog Iets 
over ons aspect _ ervan. Ook dat stemt 

ondanks de hoopvolle tekenen niet tot 
onverdeeld optimisme. Alle gebeurtenis- 
sen van de laatste tijd hebben een sterk 
negatieve inslag. Men wil het commu- 
nisme niet en dat is beslissend. 
Maar als men het communisme niet wil, 
zal men tot iets anders moeten over- 
gaan. Want het alternatief van de 
dwangstaat, van de vrijheidsroof en van 
de slavernij, is niet -de Vrijheid, die zon- 
der meer niets anders dan chaos brengt, 
maar de vrijheid in het kader van een 
goede orde en van een erkend gezag. 
Vrijheid en orde moeten een goede ba- 
lans met eikaar vormen. 
Als Duitsland bevrijd is van Hitier, dan 
is Duitsland nog niets dan een chaos 
en het wordt eerst weer een ordelijk 
land, waarin vrijheid kan wonen, als 
zijn inwoners goed weten, welke kant 
zij op willen, welke orde zij willen in- 
stellen en waarom zij dat willen. 
Het benauwende van het nationaal-so- 
cialisme en het fascisme was niet zo- 
zeer het bestaan van Hitier en Musso- 
lini, als wel de bereidheid van de men- 
sen om hen te yolgen op de weg van 
slavernij. Want dit betekent, dat het 
wegvallen van Hitier en Mussolini de 
oplossing op zichzelf nog niet brengt. 
Het benauwende van het coriimunisme 
is niet de aanwezigheid van Stalin en 
zijn opperhoofden, maar van de volke- 
ren van Oost-Europa, die, als het com- 
munisme verdwenen is voor de chaos 
staan. 
Het benauwende probleem in de Wes- 
terse democratieën is, dat zij die thans 
bij de verkiezingen het communisme de 
rug toegekeerd hebben (en met hen vele 
anderen), niet weten, wat zij wel willen 
Zij hebben geen overtuiging, waarnaar 
zij leven en zij hebben geen eerbied 
voor het gezag, dat van God gegeven 
is. 
Als de wereld met het communisme zal 
afgerekend hebben, zal op dat mo- 
ment het diepste punt van de bescha- 
vingsontwikkeling aangebroken zijn, 
waarop de volkeren een prooi zullen 
dreigen te worden van de chaos, en 
dan weer van de dictatuur, tenzij de 
moderne wereld tot God terugkeert en 
Zijn orde aanvaardt. Want alle proble- 
men, waarin wij, met name de laatste 
honderd jaar, verwikkeld zijn en die hun 
uitlopers vinden in communisme en na- 
tionaal-socialisme, hebben dit funda- 
ment, dat de beschaafde wereld en dat 
de machthebbers daarin met God afge- 
rekend hebben. 
En de beschaving zal sterven, omdat de 
wereld God niet erkent. 
Men moet zich geen gouden bergen 
voorstellen van opstanden in de com- 
munistische landen, noch van nederla- 
gen der communistische partijen, noch 
van een oorlog met een overwinning op 
Rusland. Want al deze dingen kunnen 
slechts een weg effenen naar iets an- 
ders en de beslissende vraag is, wat dat 
andere zat zijn. 

Deze dingen spelen zich af in de sfeer 
van het getal en de macht.. 

Maar het getal is niets en de macht is 
een zeepbel in de wereldhistorie. Eerst 
een gelovig hart is een bouwsteen voor 
een zinvolle wending van onze gederail- 
leerde beschaving. 
De macht (zonder het getal), dat is de 
ijdele waan der dictatoren; zij is min- 
der dan een windvlaag voor het aange- 
zicht van de Heer van hemel en aarde. 
Het getal (de helft plus één) als funda- 
ment van de macht, dat is de dwaling 
van onze moderne democratie. 
Bij dit alles verkommert de mensheid 
langzaam maar zeker. Eén roep om ge- 
rechtigheid klinkt van de aarde op; 
van de negerwijk in New-York tqt de 
concentratiekampen in Siberië, van de 
hongerenden in Duitsland tot de onder- 
drukten in de dessa, van onze „In Me- 
moriam"-pagina van vorige week tot die 
kleine man, die weggezuiverd is, van 
mijn bedrogen en verlaten buurvrouw, tot 
die door iedereen belasterde buurman 
van Lf. 
Maar naar welke gerechtigheid hongert 
zo'n mens? Naar wie roept hij? Zoekt 
hij eigen recht en roept hij zijn mede- 
mens te hulp? Dan moet hij met getallen 
gaan werken en een macht vormen. 
Maar dat is sinds duizenden jaren zon- 

der uitzicht en zelfs in toenemende mate. 
Wat zal dat andere zijn; als we uit de 
crisis te voorschijn komen; wat gaan 
we met onze vrijheid doen; wiens recht 
zullen we zoeken, zal het heimwee naar 
gerechtigheid zich in de ruimte ver- 
strooien? 
Een gelovig hart, dat naar Gods gerech- 
tigheid jaagt, dat zal vrede vinden en 
vrijheid genieten, dat zal recht betrach- 
ten en gerechtigheid ervaren. 
Er is een adres voor ons heimwee in de 
hemel en er is een antwoord op de aar- 
de: uw recht — en een eis: het recht 
van Uw buurman. 
Zal de mens het verloren adres terug- 
vinden? Dat is de beslissende vraag. 
In het licht daarvan zijn hoopvolle 
symptomen waardeloze fantomen: net 
zo waardeloos als Uw salarisverhoging. 
Uw bloeiende tuintje, Uw geslaagde 
zoon en de verloving van Uw dochter 
zijn, indien het adres zoek is. 

H. v. R, 

Ik zwerf 

de wereld 

rond 

Afgewisseld door samenzang spraken 
jhvr. Mr. H. W. Tilanus, die een uit- 
eenzetting gaf van de a.s. grondwets- 
wijziging. De zeer geslaagde toogdag 
werd besloten door de heer Wanmaker, 
voorzitter van het kamer kieskringbe- 
stuur. (Nieuwsbl. v. h. Noorden.). 

Wij zijn gek op verkiezingsredevoerin- 
gen. En er is een grote leegte in ons le- 
ven gevallen nu de stembussen weer 
als oud-roest op de zolders der Raad- 
huizen staan, nu een cijfer alleen maar 
een cijfer en geen optelsom van aller- 
hande begeerlijke raken meer is. Maar 
dat we nu juist uitgerekend die ene 
interessante vergadering van de C.H. 
hebben moeten missen, dat kunnen we 
onszelf, maar niet vergeven. Daar heb- 
ben een Jonkheer, een Jonkvrouw een 
Mr, en — last but not least — de heer 
Tilanus de grondwetswijziging toege- 
licht. En dan afgewisseld door samen- 
zang. Wij hadden ze niet alleen willen 
horen spreken, de Jonkheer, de Jonk- 
vrouw, de Mr en de heer Tilanus; we 
hadden ze ook willen horen zingen. 
Juist dat. Er wordt te weinig gezongen 
op politieke vergaderingen. Waar- 
schijnlijk omdat er kiezers zijn, die te 
veel noten op hun zang hebben. Of 
omdat niet alle vogeltjes gelijk gebekt 
zijn. Maar dat ze de heer Wanmaker 
gevraagd hebben de dag te sluiten, heeft 
ons verdroten. Zet desnoods Jansen 
naast Tilanus, maar geen Wanmaker. 
Er zitten al zwakke steken genoeg in 
ons na-oorlogse interlockje. 

>fC 
Onze sterfte was in 1947 met 8.1 per 1000 
inwoners tot een cijfer gedaald, dat door 
geen enkel land nog was bereikt. Dit 
kan niet gehandhaafd blijven en het 
sterftecijfer zal dus stijgen. 

(Prof. Dr. H. W. Methorst 
in „De Zakenwereld"). 

Dat is zakelijke taal in een zakelijk blad. 
De Professor vindt, dat een zo laag 
sterftecijfer niet gehandhaafd kan Blij- 
ven. Het zal stijgen. We zijn dus ge- 
waarschuwd. Alleen omtrent de midde- 
len, welke de Professor wil toepassen 
verkeren we nog in het onzekere. Neem 
een goede raad aan. Blijf de professoren 
uit de weg. Ge kunt ze gemakkélijk her- 
kennen. Ze lopen altijd met een para- 
pluie op als het droog is, dragen op 
straat een pyama en in bed een ge- 
klede jas. En een ervan is de professor, 
die het sterftecijfer omhoog wil brengen. 
Ga een straatje om als ge 'm ziet. 
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Gedreven doi 

Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

..BOB VAM STBENWI/K-, 

18 Februari is een belangrijke dag. 
Reeds enige tijd stond het plan op het pro- 

gramma om het Bevolkingsregister van 
Venlo te kraken. Op de 16e Februari trok Hans 
met een man of 12 naar het Zuiden. Ze kwamen 
in Venlo aan en trachtten meteen het plan tot 
uitvoering te brengen,'' maar een kleinigheid, 
waarop niet gerekend was, stak een spaak in het 
wiel. Door het zenuwachtig gedrag van een mede- 
werkend ambtenaar werd de bewaking gealar- 
meerd. Terwijl de mannen even terugtrokken, 
om te beraadslagen, wat ze zouden doen, ging de 
bioscoop uit en de overvallers stonden plotseling 
in het middelpunt van de belangstelling. Hans 
oordeelde het daarom het verstandigst niets te 
ondernemen en de terugtocht werd aanvaard. 
Een gunstiger gelegenheid moest worden afge- 
wacht en die kwam al spoedig op 18 Februari. 
Die dag werd voor de Nijmeegse KP een geze- 
gende dag, maar wel één vol emoties. 
Terwijl een der afdelingen er op uitging om een 
transport te overvallen, kraakte een andere com- 
binatie op dezelfde morgen de Arnhemse gevan- 
genis (DE KOEPEL). 
De, dochter van de directeur van de KNMI, een 
ijverig koerierster, was gearresteerd en het was 
bekend geworden, dat zij door twee wachtmees- 
ters der Staatspolitie zou worden overgebracht. 
Het transport werd overvallen door een groep 
van zeven man en de koerierster werd in veilig- 
heid gebracht. Gelijktijdig had de bevrijding plaats 
van Louk, de verloofde van Siets, die in de Koepel 
te Arnhem zat opgesloten. Sinds enige dagen 
was hij ter dood veroordeeld, en nu zat hij op 
de voltrekking van het vonnis te wachten. 
Dobbe en Tonny Gerritsen, Hans' rechterhand, 
ontwierpen een plan hem weg te halen. De Koe- 
pel en omgeving waren nauwkeurig geobjecteerd. 
Hans had zijn mannetjes zorgvuldig uitgezocht 
en toen hij met hen de voorgenomen overval be- 
sprak, kon hij mededelen, dat de voorbereidin- 
gen zo ver gevorderd waren, dat de uitvoering 
95% kans van slagen had. Er moest nog een af- 
spraak gemaakt worden met een vertrouwde 
bewaker en wel in diens huis. Met Tonny ging 
Hans daarheen en hij nam 4 mannen als helpers 
mee. Zij reisden afzonderlijk naar Arnhem en 
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Stel je voor dat zo n schurk 
op het laatste ogenblik nog 
zou ontsnappen. 

spraken af elkaar in hotel Sluis, tegenover het 
station, te ontmoeten. Vandaar trok het zestal 
naar de Koepel, waar de bewuste bewaker 
woonde, recht tegenover het gevangenisgebouw. 
Tonny ging naar binnen, terwijl de anderen ner- 
veus op de uitslag bleven wachten. Na een kwar- 
tier van moordende zenuwspanning zagen ze hem 
weer buiten komen en aan zijn gezicht viel te 
constateren, dat de bespreking een bevredigend 
verloop had gehad. De volgende morgen in de 
vroegte, togen Lelox en Henk naar Velp om de 
auto af te halen, welke Hans voor het beoogde 
doel ter leen had gekregen, maar die eerst nog 
bedrijfsklaar moest worden gemaakt. Het lukte 

zich de zweetdruppels van het hoofd. Dat zulk 
een onnozel telefoongesprek de zaak bijna in het 
honderd had doen lopen! „Wat een fijne, ge- 
haaide meid, die Ada!" 
Het was juist half tien, toen Tonny het stam- 
cafeetje binnenstapte, waar Lelox en Henk zaten 
te wachten, de auto veilig buiten geparkeerd. 
Hij gaf het tweetal de laatste orders en recht 
ging het op de Koepel aan. Voor de grote gevan- 
genispoort kwam de wagen tot stilstand. Hans 
bonsde op de deur. De portier deed open en Henk 
overdonderde hem aanstonds, met een; „Is ge- 
vangene 601 klaar voor het transport ? Vlug dan, 
want Herr Inspektor wacht". „Mag ik U legiti- 

te Vil... 

beide mannen na ingespannen arbeid de auto 
tijdig aan het lopen te krijgen. Onderweg naar 
Arnhem werden de nummerborden voor een paar 
andere verwisseld, met het teken „POL" er op. 
Hans en Tonny waren intussen naar het huis 
van een bevriende arts gewandeld om daar de 
onderneming bij de Koepel en het gevangenis- 
personeel telefonisch voor te bereiden, want hier- 
van zou het succes afhankelijk zijn. Tonny greep 
de telefoon. Een telefoniste van het Centraal- 
telefoonstatipn was in het complot. Zodra zij de 
stem van Tonny hoorde, wist zij, dat ze de ver- 
binding met de Koepel tot stand moest brengen. 
Na enige ogenblikken hoorde Tonny de woorden: 
„Gevangenis Arnhem." „Hallo, Hier Büro Sicher- 
heitsdienststelle, Arnheim. Wir werden sofort, 
numero 601 abholen für unterfragung. Sie werden 
ihm fertig machen". „In Ordnung", klonk het 
van de andere kant der lijn. Het gesprek was 
afgelopen, de telefoniste op het Centraal-kantoor 
had meegeluisterd. Maar wat was dat ? Daar 
viel het klepje van de Koepel weer omlaag. 
„Verbindt U mij met het Gerechtshof Arnhem", 
hoorde zij door de microfoon. Ada, de telefoniste, 
wist eerst niet goed, wat te doen. Ze begreep, 
.dat ze daar op de Koepel wilden informeren, of 
'het zoeven gevoerde telefoongesprek reëel was. 
Vlug belde zij het doktershuis weer op en ver- 
telde, wat er gaande was. Hans gaf het bevel: 
„Verbind ze weer met ons nummer" en nu klonk 
Hans' stem in zijn beste Duits: „Also, was haben 
Sie zu tun mit dem Gerechtshof? Haben Sie ja 
nichts anderes zu tun ? Brauchen Sie ja den 
Zeit für fertigmachung von 601; wir werden ihm 
sofort abholen, weiter nichts!" Hij brulde deze 
zinnen op zijn meest schneidige toon. „Jawohl 
in ordnung", klonk het timide terug. Op de ad- 
ministratie van de gevangenis was men in maan- 
den niet zo geschrokken. Dat de Sicherheitsdienst 
hun gesprekken afluisterde, dat was bij hun 
weten nog nooit voorgekomen. Hans loosde intus- 
sen een diepe zucht van opluchting en veegde 

Ik sla de trom, wij zijn in 't nauw gedreven, 
Wij, die in vrede en vriendschap wilden leven, 
Werden een zee van purperroode vlammen, 
Die zich een weg baant door betonnen dammen; 
Bezielde mannen, die voor vrijheid vechten. 
Zijn sterker dan een troep betaalde knechten. 
Wij vreezen niets, den duivel noch den dood. 
Wordt wakker, want de nood is groot. 

JAN GRESHOF. 

matiebewijs zien?" vroeg de portier. Henk gaf 
op zulk een impertinente vraag niet eens ant- 
woord, maar Lelox trok met een achteloos gebaar 
zijn legitimatiebewijs voor een vierde deel uit de 
zijzak van zijn jas. Een vriendelijk lachje van de 
portier beloonde hem voor zijn bereidwilligheid 
en toonde aan, dat hij de zaak in orde bevond. 
Hij opende nu een tweede deur, die toegang ver- 
leende tot de binnenplaats, waar al de getraliede 
vensters op uitkwamen. Henk ging mee naar de 
administratie en Lelox bleef in de portiersloge 
achter. Op het kantoor werd Henk een papier 
voorgelegd ter tekening, dat hij gevangene 601 
had ontvangen. Met zwier zette hij de valse hand- 
tekening, waarop hij zich dagen lang geoefend 
had. In het celgebouw stond gevangene 601 reeds 
te wachten. Het aandoen der boeien bezorgde 
Henk nog een paar benauwde minuten, want eerst 
weigerden de instrumenten. Eindelijk knipten ze 
dicht. Voorop ging de portier, daarachter de 
gevangene, welke wederom gevolgd werd door 
Henk met een der bewakers. Lelox stond de op- 
tocht af te wachten bij de deur. Eenmaal buiten 
liep alles gesmeerd. De gevangene werd in de 
wagen gesloten. De portier, in overdreven dienst- 
ijver, stond tot het laatste ogenblik met de ge- 
trokken revolver in de vuist bij het portier. Stel 
je voor, dat op het laatste ogenblik zo een schurk 
nog zou ontsnappen! Henk stapte mee in. Nog 
voor de gevangenis uit het oog was verdwenen, 
■verdén de boeien ontsloten. 

„Louk, je bent vrij". Louk kon het niet gelo- 
vm. Beteuterd zat hij maar rond te kijken, maar 
■indelijk vond zijn gemoed lucht in de woorden: 
„Is het dan toch waar? Is het werkelijk geen 
gemene grap? Als het dan waar is, geef me dan 
asjeblieft een sigaret". Een heel pakje werd hem 
door Henk in de hand gedrukt met de woorden: 
„Dat heeft Hans me vanochtend gegeven, opdat 
ik op een echte S.D.-man zou lijken". 

Buiten Arnhem werden ae Duitse nummer- 
platen weer van de auto verwijderd en een 

eind verder stond Karei, zoals afgesproken was, 
met een transportfiets op Louk te wachten. Hij 
bracht hem naar een voorlopig onderduikadres. 
Na wat aangesterkt te zijn, werd Louk een week 
later naar Nijmegen overgebracht. De SD kwam 
hem weer op het spoor en er volgde een inval op 
een der duikadressen. Hierop werd hij in veilig- 
heid gebracht naar Huizum bij Leeuwarden. De 
auto was intussen naar Velp teruggereden en 
Henk, die alleen maar de ochtend vrij had ge- 
had, ging weer naar zijn kantoor. Lelox begaf 
zich naar het vergaderadres om verslag uit te 
brengen aan de andere leden, die daar op hem 
zaten te wachten. 

Het bevolkingsregister te Venlo gaat in viammen op 
Want nog was de dagtaak niet ten einde. Was 

de morgen besteed aan de twee vermelde 
overvallen, voor de middag stond een derde, niet 
minder zwaar, karwei op het programma: een 
overval op het Bevolkingsregister te Venlo. Hans, 
Ley, Joop, Adri, Zwarte Piet, Jan Steen, Kleine 
Piet, Huib en Lelox waren van de partij. Met de 
trein ging het op Venlo aan en van het station 
af, trok het troepje regelrecht naar het kantoor. 
Huib en Lelox gingen door de traliedeur naar 
binnen; Jan en Adri volgden. Huib en Jan liepen 
snel de gang door, openden een tussendeur en 
bevonden zich voor de loketten.' Adri en Lelox, 
die tot dicht bij de tussendeur meegelopen waren, 
gingen een zijdeur binnen en stonden plotseling in 
de lokettenkamer, achter het bureau. Door het 
gelijktijdig binnendringen waren de beambten 
dermate van streek, dat ze niet wisten wat te 
doen. Een agent, die de indringers van links zag 
opdoemen, kreeg nog de kans zijn revolver te 
trekken, maar toen hij ook de indringers van 
rechts ontwaarde, liet hij zijn wapen van schrik 
uit de hand vallen. De beambten werden tegen 
de kast gezet. Ondanks hun protest werden ze 
zonder meer gebonden en met een touw aan het 
been naar de kelder geleid, waar ze onder be- 
waking werden gesteld. Hans, die de buitenkant 
bewaakte, werd opgehouden door een stelletje 
dronken moffen, die hem vroegen, waar de 
Madel von Heinz waren. Hij bracht ze rustig 

    



een eindje uit de buurt en juist toen de beamb- 
ten in de kelder waren opgeborgen, stapte hij de 
deur binnen. De laden van de registers werden 
opengetrokken, op de grond omgekeerd, met 
benzine overgoten en toen ging de vlam erin. Nu 
wierp Hans nog een hoeveelheid phosphor in de 
brandende berg en snel werd de aftocht aanvaard. 
Omdat vrijwel onmiddellijk de Duitsers met motor- 
patrouilles surveilleerden, splitste de groep zich. 
Hans, Huib, Joop en Jan Steen trokken naar Vel- 
den, omdat het te laat geworden was om Nijme- 
gen te bereiken en brachten in het landelijke 
dorpje de nacht door. De overigen stapten op de 
fietsen, die met de trein meegenomen waren de 
Maasbrug over naar Grubbenvorst. De volgende 
dag kwamen de drieste kerels, vermoeid, maar 
hoogst voldaan over het slagen van de drie on- 
dernemingen, in Nijmegen terug. Later is geble- 
gen, dat ruim 80% van het Bevolkingsregister 
was vernield. 

De KP Nijmegen bezet Heerlen. 
Op 9 Maart had de grote overval plaats op het 

distributiekantoor en het politiebureau te 
Heerlen. Hans had, zoals reeds eerder is geme- 
moreerd, contact opgenomen met de Heerlense 
KP. Deze was voortgekomen uit een sabotage- 
groep in de mijnstreek. Chlel Bensen was bij de 
politie voor de mijnen en, deze had met Delox de 
overval op het distributiekantoor beraamd en 
voorbereid, maar voor de uitvoering van het plan 
had hij de hulp van de Nijmeegse KP ingeroe- 
pen. Het plan van de overval werd door Hans 
zorgvuldig bekeken en de omtrek van het gebouw 
werd grondig verkend. Het volgend werkschema 
werd daarna opgestèld: Onder leiding van Lelox 
zou een groep van vijf man: Ley, Adri, Huib, 
Zwarte Piet en Kleine Ko het politiebureau ne- 
men, terwijl gelijktijdig de rest van de ploeg: 
Jaques, Henk II, Bart en André, onder leiding 
van Hans het Distributiekantoor zou kraken. De 
sleutel van het distributiekantoor berustte op het 
politiebureau. Die zou onmiddellijk na het bin- 
nendringen worden overgebracht. Er werd be- 
rekend, dat beide kraken ongeveer gelijk zouden 
opgeknapt zijn. De beide ploegen zouden zich weer 
verenigen en gezamenlijk zou dan een inval wor- 
den gedaan in het Gemeentehuis, alwaar het 
Bevolkingsregister moest worden vernietigd. 
Lelox met zijn mannen begaven zich naar het 
politiebureau. Twee van hen beklommen de stoep 
en vroegen aan de dienstdoende agent om onder- 

Overvd Poliiieburêau Heerlen. 

zaten, die geen onderdak voor de nacht hadden 
kunnen vinden. Het meisje viel in de hal flauw 
en de jongen hield zich rustig. 
Hans was intussen niet op de sleutel blijven 
wachten. Het was reeds een uur na middernacht 
en het was hem bekend, dat dan de wacht van 
het distributiekantoor zou worden afgelost. 
Henk II en Bart stelden zich achter een schut- 
ting op, om de aflossing te overvallen. Geen 
kwaad vermoedend kwam de politieman aan- 
stappen, maar tot zijn niet geringe schrik 
hoorde hij daar plotseling het bevel: „Handen 
omhoog". Er restte hem niet veel anders dan 
te gehoorzamen. Hij werd ontwapend, moest 
overjas en uniform afstaan en nadat Henk II 

I,v.m. de lengte van het vervolgverhaal, zijn 
wij — bij uitzondering ~ genoodzaakt geweest, 
deze week de inbreek '40-'45 te laten vervallen. 
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seling werd gebeld. De mannen stelden zich snel 
met getrokken pistolen op. Twee gingen achter 
het gordijn bij de ingang staan en de deur werd 
geopend. Hans kwam binnen en deelde mee, dat 
het op het distributiekantoor „fout" was gegaan 
en hij gaf bevel tot de aftocht. De fietsen op 
het bureau werden meegenomen. De mannen 
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zijn pet had opgezet, werd hij door Hans ge- 
boeid en in een schuilkelder opgeborgen. 
Henk II, Bart en André belden aan. Henk 
noemde de naam van de gearresteerde agent (die 
naam was het wachtwoord). De deur ging open 
en de drie mannen drongen naar binnen. „Han- 
den op", hoorden de twee politiemannen zich 
toevoegen. Een veldwachter deed onmiddellijk 
wat hem bevolen werd, maar de marechaussee 
weigerde, met de woorden; „Ik heb geen zin 
voor jullie naar Vught te worden gestuurd." 
Hij trok zijn wapen, maar voordat hij gelegen- 
heid kreeg het te gebruiken, schoot André. Dat 
was mis! Daar kwam nog bij, dat een burger, 
die ook in de hal aanwezig was van de ver- 
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dak voor de nacht: trots alle moeite hadden ze 
in geen enkel hotel een kamer kunnen krijgen. 
Toen de agent hen binnen had gelaten, drukte 
Ley hem een pistool op de borst, terwijl Adri en 
Huib meteen verder doordrongen. Huib posteerde 
zich voor een raam bij het wachtlokaal; Adri op 
de voet gevolgd door Lelox, sloeg rechtsaf en 
beiden drongen door een deur het wachtlokaal 
binnen. De commandant greep nog naar zijn 
pistool, maar was in minder dan geen tijd over- 
meesterd. Er was voor gezorgd, dat ze geen ge- 
legenheid gekregen hadden om in de buurt van 
het alarmkastje te komen. De agenten werden 
met de handen omhoog gezet, gefouilleerd, de 
uniformen werden hun ontnomen en voorzien 
van dekens werden ze naar de cellen gebracht. 
Ley voerde zijn arrestant daar eveneens naar toe 
en bleef het stel bewaken. De overigen waren 
intussen de trap naar boven opgegaan om de 
wapenkamer te inspecteren. De wapens met de 
bijbehorende ammunitie werden voor goede buit 
verklaard. 
Naast het raam waar Huib zich had opgesteld, 
stond een bank, waarop een jongen en een meisje 

warring gebruik maakte te ontsnappen. Ook de 
veldwachter probeerde er vandoor te gaan, 
maar toen Bart een schot loste, keerde hij on- 
middellijk terug. Hans kwam nu naar binnen; 
veldwachter en marechaussee kregen de boeien 
aan en werden in een wachthokje gestopt. Hans 
gaf order niet verder met kraken door te gaan. 
De gevluchte burger en de pistoolschoten waren 
factoren, die de zaak te risquant maakten. Voor 
het vertrek wilde hij zich eerst op de hoogte 
stellen van de toestand van de gewonde mare- 
chaussee, maar deze begon- weer te schieten. 
Daarom werd de politieman uit de schuilkelder 
te voorschijn gehaald en deze werd als schild 
gebruikt bij de nadering van de schletlustlge 
marechaussee, die nu spoedig was ontwapend. 
Hans begaf zich ijlings naar het politiebureau, 
terwijl de anderen bfl het distributiekantoor 
bleven wachten. Het politiebureau was Intussen 
door Lelox' mannen grondig onderzocht. De 
wapens waren reeds in hun bezit en juist was 
men bezig gegevens te verzamelen op de foto- 
kamer van de gevangenen, welke in de laatste 
tijd in het gebouw hadden vertoefd, toen er plot- 
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begaven zich naar het gemeentehuis, waar vol- 
gens afspraak bij een kerk twee wagens zouden 
komen om de gekraakte boel af te halen. Ge- 
deeltelijk in de buitgemaakte uniformen gesto- 
ken, wachtten ze tot de wagens arriveerden, 
welke in de richting Valkenburg verdwenen. 
De buit werd naar .een boerderij te Voerendaal 
gebracht. Hans, Piet, Ley, Joop en Bart trok- 
ken naar Sittard, waar ze overnachtten. Lelox, 
die met enige anderen ook Heerlen had ver- 
laten, keerde in de ochtend weer naar het plaats- 
je terug om de trein naar Nijmegen te nemen. 
Op het station zagen ze de jongen en het meisje 
weer, die op de bank in het politiebureau had- 
den gezeten. Het meisje gaf een gil van schrik 
en Lelox en zijn kameraden verdwenen haastig 
in de W.C. Gelukkig wist de jonge man het 
meisje spoedig te kalmeren. Via verschillende 
stations werd de terugtocht van de troep naar 
Nijmegen aanvaard. 

-"i oen ze in Nijmegen arriveerden, was er 
i juist contróle aan het station van de CCD 

en alle reizigers moesten de koffers open- 
maken, maar Hans wist met zijn gewone flair 
en koelbloedigheid de situatie te redden. Als een 
zeer nieuwsgierig mens, ging hij rustig staan 
kijken naar het openmaken der koffers van de 
andere reizigers. Natuurlijk kreeg hij een aan- 
merking en het bevel door te lopen. Toen hij 
niet onmiddellijk aan de order gevolg gaf, kwa- 
men er moeilijkheden. Maar Hans volhardde in 
het kwaad en toen de aandacht zich op hem 
concentreerde, kregen de anderen de kans er 
met hun koffer tussen uit te knijpen. 
Een paar dagen later gingen enkele ploegleden 
er op uit om een actetas te bemachtigen, die 
Hans dringend nodig had. Het waren Juul, 
George en Lelox. Ze zagen een mooie Duitse 
auto staan met een flinke tas er in. Een gat 
werd in de linnen kap van de wagen gesneden 
en de tas werd meegenomen. Toen Hans de 
tas opende vond hij allereerst een best pistool, 
maar zijn blijdschap ging in verrukking over, 
toen er verschillende stempels, blanco Wehr- 
machtscheinen, een hoeveelheid blanco papier 
met gedrulct hoofd en een groot aantal gete- 
kende Ausweisen tevoorschijn kwamen. De 
heren hadden een verzameling zeer bruikbare 
documenten van de „Duitse Technische Nood- 
hulp" in handen gekregen. 

„Kan ik iets oor de demobiliserende militairen 
doen?" 
Ja! Plant!, een personeelsadvertentie in onze 
extra demobilisatie-edities I 
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WONDERLIJKE ONTMOETINGEN 

J } n Herman de Man bezat de Nederlandse litteratuur een verteller van formaat. Zijn boeken, voor hef merendeel 
* spelende in het poldergebied benoorden de Lek, zijn overbekend. 
De man. die van joodse bloede was, bevond zich bijongeluk op tragische wijze om hef leven. 
Helaas kwam deze schrijver in '46 bij een vliegtuigongeluk op tragische wijze om het leven. 

"N 

De Man, die van joodse bloede was, bevond zich bij hef uitbreken van de oorlog in Frankrijk en zo kon hij 
aan de greep van de Duitsers ontkomen. Zijn zeer talrijk gezin werd echter uiteen gerukt en slechts enkelen 
brachten er het leven af, w.o. zijn zoon Joseph, die voor. priester studeerde. 
Gedurende de oorlog verliet Herman de Man Frankrijk en wist over Spanje en Portugal naar Engeland te ko- 
men, vanwaar hij tenslotte vertrok naar Curacao, waar hij enige tijd omroepleider was van de C.U.R.O.M. 
Wekelijks hield hij daar voor de microfoon een toespraak over zijn belevenissen in oorlogstijd. Deze toespra- 
ken, in de vorm van smeuïge, vertellingen, zijn thans gebundeld door de zoon Joseph en onder de titel: Wonder- 
lijke Ontmoetingen door Callenbach in Nijkerk uitgegeven. 
Het is een genoegen om dit boek te lezen. Uitvoerig wordt er in geschreven over de activiteit van de Franse 
ondergrondse werkers tijdens de oorlog. Vernuft eri durf gingen daar samen bij hef bestrijden van de vijand. 
En zelfs in de moeilijke jaren verdween de humor niet. 
De schrijver ]. W. Ooms geeft in onderstaande kolommen enkele .interessante indrukken uit dit boek.  r 

HERMAN DE MAN 

Comte de Brie, een vermogend man, was een groot patriot. Meer dan twintigmaal 
ondernam hij de-gevaarlijke tocht over de demarcatielijn om leiding te geven aan 
het ingenieuze sabotagewerk. Bij één dezer gelegenheden raakte hij zwaar gewond, 

een kogel in zijn onderlijf en een wond in zijn dijbeen. Maar toen hij weer genezen 
was, zette hij zijn illegaal werk onvermoeid voort. Zijn huisknecht en chauffeur was 
bijna altijd bij hem en deelde in de gevaren. „Een zwijgende, hondstrouwe jongen van 
in de dertig was dat, die maar éénmaal opslag heeft gevraagd." — „Vind je 't zo 
gevaarlijk," vroeg Comte de Brie hem. — „Mais non, maar m'n kleren worden er zo 
vuil van " 

In het boek wordt een speciaal hoofdstuk gewijd aan het moeilijke werk. dat de 
koeriers daar deden, die berichten overbrachten van onbezet naar bezet Frankrijk, en 
omgekeerd. Het brutaalste stukje bij het overbrengen van berichten werd eens uitge- 
haald op het zeer zwaar bewaakte tracé van Moulins. Daar was op een zeker ogenblik 
voor de lopers geen doorkomen aan. Mar er was een Duitse Oberst, die driemaal per 
week voor de repatriëringscontróle naar Montlucon kwam en dan des avonds terugreed 
in zijn Mercedes naar Nevers. In Montlucon hing hij zijn veldjas altijd in het repa- 
triëringscentrum, terwijl hij, in Nevers gekomen, zijn jas steeds hing in de vestiaire 
van het Grand Hotel De France. 
Daar wist de Franse illegaliteit raad op. In Montlucon ging een pakje brieven in de 
achterpandzak van de wijde veldjas van de Oberst •—- en in de vestiaire van het 
hotel te Nevers werd het er keurig uitgelicht. Maandenlang is dit goed gegaan en zo 
was deze Oberst in zijn onwetendheid koerier van de Franse ondergrondse beweging. 
Eindelijk liep het mis, toen werd de bewaker van die vestiaire tegen de muur gezet  

In „Wonderlijke ontmoetingen", dat vol wetenswaardigheden staat, vertelt Herman de 
Man ook iets van de geheime dienst, zoals die werkte te Lissabon, een internationaal 

spionnage-centrum. Hij had verwacht, dat daar opperste lisc tegenover opperste list 
werd geplaatst en dat hij de spionnage te zien zou krijgen als een hoge vemuftskunst, 
die de geesten scherpt. Wat hij in werkelijkheid te aanschouwen kreeg, was een bot 
gesjacher van geldbeluste mensen uit laag nachtkroegmilieu. Het was over de hele 
linie een vies, ongebonden zoodje, zegt hij ervan. Maar hij deed er de ervaring op. 
dat Nederland een veel te fatsoenlijk land was om er daar een serieuze spionnagedienst 
op na te houden. Daarom vertoonde de Nederlandse inlichtingen dienst te Lissabon 
een dilettantisme, waar men toch echt over moest glimlachen. 
De schrijver zelf kreeg ook nog met die inlichtingendienst te maken. Hij werd namelijk 
verdacht. Op zekere dag zat hij met enige goede vrienden in een café en men sprak 
over de Nederlandse landverraders. Eén van de vrienden was er bezorgd over, of ze 
wel allen gestraft zouden worden. Herman de Man zei toen: — In Londen wordt nu 
reeds een z.g. zuiveringslijst opgemaakt. 
De volgende dag werd hij bij het hoofd van de Nederlandse inlichtingendienst te 
Lissabon geroepen. 

.— Waar was u gisterenavond half zes? 
■— In mijn vel. 
■— Meneer, een dergelijk antwoord kan ik niet accepteren. Ik moet weten, o[ 
het waar is, dat u gisteravond halfzes in het café zo en zo aan de Restoradore 
hebt gezeten. 
— Wil u soms ook weten, wat ik er gedronken heb? 
— Nee, want dat weet ik, maar wel wat u daar gezegd hebt. 
— Weef u dat laatste dan niet? 
■— Ik weet alles! 
.— Aristoteles wist tenminste nog, dat hij weinig wist. 
.— Meneer, we zijn hier niét om over Griekse filosofen te praten. U neemt het 
blijkbaar niet ernstig, wat u gedaan hebt. 
—- Nee, eer ik een zaak ernstig vind, moet ze toch minstens ernstig z ij n. U 
maakt me een beetje aan 't lachen; ik heb met een Nederlander zitten keuvelen. 
— Zo noemt u dat keuvelen? Wie heeft u aangesteld om Nederlanders, met 
wie u niet in betrekking staat v : te horen over vereaders en wat hebt u met 
die gegevens te maken? 
.— Die onbekende Nederlander ken ik sedert twintig jaar, van die tijd af dateert 
onze kameraadschap. Bovendien heb ik hem niet uitgehoord; hij liep gewoon 
over van zijn verhalen, net als iedereen, die onder de mof vandaan komt. 
-— Ik vind uw houding verdacht. 
— Toemaar, meneertje. > 
— Ja, natuurlijk. Wat hadt u deze man mede te delen, dat er in Londen een 
zuiveringslijst wordt opgemaakt en dat zomaar en plein public in een café 
onder een borrel! 
— Onder een goed glaasje port, meneertje, als 't u hetzelfde is. 
— U kunt er de ernst blijkbaar niet van inzien, dat u zomaar staatsgeheimen 
te grabbel gooit. 

Het hoofd van de Nederlandse inlichtingendienst te Lissabon werd razend en zei, 
verplicht te zijn, een ernstig rapport over Herman de Man uit te brengen. 
Herman de Man vertelt dan verder: 

„Toen maakte ik er een eind aan. Ik ging wat verzitten en legde mijn armen 
op zijn lessenaar. Direct deed hij een greep naar zijn lade, precies Nick Carter. 
■— Luister een. , vader, zei ik kalmerend. — Dat er in Londen een zuiveringslijst 
wordt bijgehouden, dat schijnt dus waar te zijn. 
— Wel alle duivels, brulde hij, wilt u mij soms uithoren? Zulk een brufaliteit 
heb ik nog niet meegemaakt. En dat over een zó delicate zaak. 
.— Ja, juist, heel erg delicaat. Heel erg geheim tevens. Maar wilt u nu liever 
eens niet weten, 'hóe ik achter dat staatsgeheim ben gekomen? 
— Daarvoor heb ik u hier geroepen. 

Ik keek quasi angstig om. — Kan niemand ons horen? 

— Neen, zei hij, spreek volkomen openhartig. De deur is op slot en de hond 
ligt voor de deur  , 
Toen kwam ik met mijn onthulling. Hij nam een potlood en zat gespannen 
klaar om stenografische notities te maken* 
— Ik weet dat, zei ik langzaam en wachtte even zult u werkelijk 
niet schrikken  nee, hij zóu werkelijk niet schrikken, als hij hoorde waar 
ergens het lek zat  ik weet dat  door een uitzending van Radio 
Oranje aan het Nederlandse volk, die ik gehoord heb toen ik nog in Frankrijk 
was!" 

Zó werkte onze dilettantische inlichtingendienst te Lissabon. Dit lezende, vragen wij 
ons af, of het nog verwondering kan wekken, dat de geslepen schurk Schreieder het 
England-spiel kon spelen? 
Het laatste boek van Herman de Man staat vol van zulk soort wetenswaardigheden. 
Werkelijk, u moet het eens lezen, het is de moeite waard ! j OOMS 

VOOR DE BOVENSTE PLANK? 

„Engelandvaarders", .strijders", Verzet en Victorie". 
K. Norel. 

-j Uitgaven van A. Roelofs van Goor — Meppel. 

Uorlog, bezetting en verzet te maken tot onderwerp van een jon- 
gensboek, is niet zo moeilijk als het beschrijven van dezelfde 

verschrikkingen voor volwassenen. Tenslotte beschouwt hij, die tol 
de laatste categorie behoort, deze dingen critischer en heeft hij de 
ellende, die een oorlogstoestand nu eenmaal met zich meebrengt, 
intenser doorvoeld. Natuurlijk ondervindt ook de jeugd de oorlogs- 
weeën aan den lijve, maar zij zal, daar zij niet speurt naar diepere 
oorzaken, in de eerste plaats getroffen worden door het overwel- 
digende in een gebeuren, dat zij nog niet in de volheid van zijn 
verschrikkingen kan omvatten. Zij zal in de strijd zoeken naar tot 
de verbeelding sprekende staaltjes van moed, durf en ridderlijkheid. 
De vijand is de vijand, d.w.z. aan die zijde vindt men niets dan on- 
deugden, terwijl de „onzen" vertegenwoordigers zijn van alle denk- 
bare deugden. De laatsten zullen, bezield door een vurige vaderlands- 
liefde en begiftigd met een bovennatuurlijke moed, de eersten over- 
winnen; de deugd wint het altijd van de ondeugd. Misschien is 
dit -iets te scherp geformuleerd, maar een feit is, dat de schrijver 
Van een jongensboek de tegenstellingen tussen wit en zwart scher- 
per kan tekenen en zich niet zozeer behoeft te bekommeren om 
de daartussen liggende overgangen. 

Vaa Noiel's trilogie: Engelandvaarders, Strijders en Verzet en Victorie, behoeft 
men zich niet af te vragen, voor welke leeftijdsgroep zij geschreven is. Het zijn 
avonturenboeken, volkomen in de geest van deze tijd. Old Shatterhand, Winne- 
tou en de Berendoder hebben plaats moeten maken voor Dempsey, Eisenhouwer 
en de stengun. Wat een reis om de wereld in tachtig dagen was, is een Enge- 
landvaart geworden. En van de reis naar de maan zijn wij beland in de werke- 
lykheid van parachutisten en spitfires. 
Norel heeft van de mogelijkheden, die liggen in de voorbije oorlogsjaren, om tot 
de verbeelding van zijn jeugdige lezers te spreken, een dankbaar gebruik ge- 
maakt 

Evert, de zoon van een Urker visser, beleeft, tarnen met zijn vriend Jan, tal 
van avonturen en de schrijver heeft zorgvuldig de vele verschijningsvormen 

van de oorlog stuk voor stuk ingelast. Zo worden de beide helden eerst gewone 
onderduikers, nemen dan dienst bij de Kriegsmarine — om gemakkelijker naar 
Engeland te kunnen komen —, bevrijden een dominee uit de gevangenis en gaan 
er vervolgens met een 'Duits kustvaartuig van de Kriegsmarine -— de bemanning 
wordt even onschadelijk gemaakt — vandoor. Het tweede deel is niet minder 
rijk aan gebeurtenissen. In Engeland worden de beide knapen ingedeeld bij de 
motor-torpedoboten, maken verschillende zeegevechten mee, belanden zelfs weer 
in Holland — hun boo't wordt n.1. in een zeegevecht tot zinken gebracht — van 
waaruit zij, in gezelschap van de bemanning van een boven Nederland neerge- 
schoten geallieerd vliegtuig, met behulp van een visser ten tweede male ontsnap- 
pen: koers Engeland, Op D-day vinden we hen natuurlijk aan de Normandische 
kust Dan volgt een opleiding tot parachutist, in welke hoedanigheid zij de lucht- 
landingen bi] Arnhem meemaken. De laatste oorlogswinter wordt doorgebracht 
met KP- en BS-werk: het verzet in al zijn schakeringen vormt een wadrdig slot 
van de rij imponeerde belevenissen. 
Voor hen, die van mening zijn, dat de oorlog en alles, wat daarmede samenhangt, 
verre van de jeugd gehouden moet worden, is een beoordelmg van Norei's boe- 
ken nutteloos; zij zullen deze werken in elk opzicht veroordelen. Voor U, die 
deze mening niet bent toegedaan, zij gezegd, dat jongens Engelandvaarders en de 
beide vervolgen zullen verslinden, ook al komt het verhaal ü hier en daar wat 
onwaarschijnlijk voor. Wie zal zeggen, dat het niet zo gebeurd kon zijn: in de 
oorlog was alles mogelijk. En, uitgaande van het standpunt, dat oorlogsliteratuur 
voor de Jeugd niet taboe behoeft te zijn: er zijn wel slechtere boeken over dit 

onderwerp geschreven, zowel voor volwassenen als voor jongerenl KEES. 
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Hendrik de (ong 
Geboren 17 Februari 1904 te Leeuwarden. 
Gefusilleerd 11 April 1945 te Dronrijp. 

Als de K.P. vergaderen wilde, of een contact adres 
nodig had, wist zi], dat het huis van Hendrik 

de Jong altijd voor haar openstond. 
Op de boven-voorkamer van het winkelhuis in de 
St. Jacobstraat te Leeuwarden konden de plannen 
rustig besproken worden. Voor de nodige afspraken 
mochten de jongens bovendien gebruik maken van de 
telefoon. De Jong riskeerde dit alles, hoewel hij zeer 
goed besefte, aan welk gevaar hij zich zelf en zijn 
gezin blootstelde. 
Hij wist echter zijn simpele plicht te moeten vol- 
brengen. 
Alles ging goed, totdat de K.P.-leider, Visser, op- 
zijn hielen gezeten door de SD., bij hem zijn intrek 
nam. 
De winkel was een goede camouflage voor het 
geregelde bezoek, dat de KP.-er moest ontvangen. 
Helaas, ook hier wees het verraad de SD. de weg. 
Op zekere dag kwam de SD., al schietend en 
schreeuwend, door de winkeldeur-ruit naar binnen 
stormen, blijkbaar bang om door een goed gewapende 
KP opgewacht te worden. 
Visser ontvluchtte door het dakvenster en redde zo- 
doende zijn leven. 
Toen het gehele huis door de SD overhoop gehaald 
werd, bleek het hun, dat zij weer achter het net ge- 
vist hadden. Om hun woede te koelen, namen zij 
De Jong mee, 
Hendrik de Jong, had nog maar een wèck te leven  
Getrouw tot aan het bitterste einde, werd ook hij 
te Dronrijp vermoord. 

ÏÉ 

Hcadnk Spoelstra 
Geboren 19 Februari 1916 ie Leeuwarden, 

Gefusilleerd 11 April 1945 ie Dronrijp. 
/ 

TVe geschiedenis van de arrestatie van Hendrik 
Spoelstra is tragisch. Voordat hij in handen van 

de Duitsers viel, waren er zoveel andere gebeurtenis- 
sen geweest, waarbij hij grotere gevaren trotseerde, 
dan die waarvoor hij nu bet leven verloor. 
Toen de SD tevergeefs geprobeerd had, de uit het 
huis van de Jong ontvluchte KP-leider in handen te 
krijgen, werd de gehele buurt van de Jong's huis „uit- 
gekamd". 
Zodoende kwamen zij ook in hotel „Phoenix" waar 
Hendrik juist zijn broer hielp met het plaatsen van 
een kachel. Het scheen hem nogal veilig toe, in dit 
door de Wehrmacht bezette hotel, zijn werk te doen. 
Hét was echter niet zo. 
De SD wilde zijn PB zien, dat hij toevallig thuis ge- 
laten had. Zijn voorstel om het op te halen, - werd 
genegeerd. 
Hoe de andere Duitsers ook nog een pleidooi voor 
hem voerden, het mocht niet baten. De SD kende 
geen pardon. 
Het Burmaniahuis sloot ook achter hem zijn deuren. 
Woensdag, IJ April '45 openden zi) zich weer  
om hem door te laten voor het vervoer naar de 
plaats der executie. 

aan ben, öie vallen. 

Blijf bij hen. Heer, haast daalt de donk're nacht 
diep wordt het duister, wees hun trouwe wacht, 
als — machtloos — vrienden wijken ver van hen; 
O Gij, die helpen kunt, blijf hun nabij 

Snel ebt hun jonge leven naar de dood; 
vreugde gaat onder — kil in 't avondrood ; 
verderf en ondergang staan aan hun zij ; 
Gij, Onverg nkelijke. blijf hun rtabij J 

Heer, diaag hen door Uw tegenwooidigheid! 
Uw arm verwinn' de Booze in de strijd; 
Wie is een Gids, een Helper, Heer als Gij ? 
Gij blijft dezelfde Heer, blijf hun nabij. 

Geen vijand duchten zij, door Uwe kracht. 
Gij droogt hun tranen, stilt hun bitt're klacht 
Waar is, o dood, uw prikkel, waar uw eer? 
Meer dan verwinnaar zijn zij in den Heer, 

Houdt Gij Uw kruis hoog voor hun brekend oog, 
een lichtend teken, wijzend naar omhoog. 
Schaduwen vliên: Gods eeuwig licht draagt blij; 
In sterven, stervensnood, blijf hun nabij. 

{Overgenomen uit: Climax.) 

m:n 

(ohannes Nieuwland 
Geboren 1 Juni 1907 te Leeuwarden. 

Gefusilleerd 11 April 1945. 

I ohannes Nieuwland was reeds lang bezig met het 
verzorgen van onderduikers en andere karweitjes, 

die men zoal te doen had, zodra men zich het lot 
aantrok van één of andere jongen, die weigerde voor 
de Duitsers te werken en daarom wilde onderduiken. 
Hij was geen onbekende in de kring van illegale 
werkers. De Friese KP. wist ook, dat hij graag zijn 
medewerking aan andere dingen wilde verlenen. 
Toen de wapens in grote hoeveelheid gédropped 
werden, werd zijn hulp dan ook ingeroepen door de 
groep Leeuwarden. De KP. wist, dat zij hem dit werk 
in vol vertrouwen kon opdragen, want Johannes was 
een man, die rustige kalmte aan stoutmoedige door- 
tastendheid paarde. 
Ook als de 'KP. voor één of andere speciale opdracht 
een mannetje nodig had, verzocht zij hem om assis-, 
tentle. 
Op die beruchte Zondagmorgen van de elfde April 
zag hij de SD. voor zijn huis stilhouden. Vliegens- 
vlug probeerde hij zich uit de voeten te maken. Snel 
en handig klom hij over een schutting, waarbij echter 
ongelukkigerwijs een plank brak. Dit veroorzaakte 
zoveel lawaai, dat de Duitsers het hoorden. Zij zet- 
ten een achtervolging in. Helaas kon hij niet meer 
ontkomen en werd door de beulen gearresteerd en 
naar het beruchte Burmaniahuis overgebracht. 
Het einde was, dat ook hij te Dronrijp sneuvelde. 
Een vriend ging van ons heen. Zijn overtuiging, dat 
Christus hem tot het illegale werk geroepen had, zal 
hem ook in ziin laatste ooenblikhfn tot- -teun zijn 
qeweest. 

m 
Ruurd Kooistra 

Geboren 4 November 1920 te Leeuwarden. 
Gefusilleerd 11 April 1945 

\ /ele reizigers die in de restauratie van het station 
* te Leeuwarden een kopje koffie dronken, zullen 

niet vermoed hebben, dat die rustige kellner, die hen 
bediende, een buitengewoon actief illegaal werker 
was. Wie echter goed op hem lette, kon zien dat 
er een trek van afschuw op zijn gezicht kwam, als 
er gelaarsde „Herren" binnenkwamen. En die af- 
schuw groeide uit tot een onweerstaanbare daden- 
drang; Hij deed geen enkele poging deze drang tot 
activiteit en verzet te onderdrukken. Integendeel, hij 
zocht de wegen en middelen om daadwerkelijk aan 
de strijd om de vrijheid deel te nemen. 
Het schuchtere begin werd gemaakt, door enkele PB's 
te vervalsen. Dit was de aanvang van een werk, dat 
straks als een lawine over hem heen zou storten. 
Falsificatie's volgden. Levensmiddelen voorziening 
voor ondergedokenen, geldmiddelen om de onkosten 
te bestrijden, enz. enz., alles vroeg zijn aandacht. 
Voor de lectuurverspreidiug, door middel van het 
plaatselijke illegale blaadje, zorgde hij eveneens met 
het grootste enthousiasme. Toen er een stencil-machine 
nodig was, wist hij ook hiervoor te zorgen. Geen 
wonder, dat hij in het georganiseerde verzet werd 
opgenomen. 
Bij de wapen-droppings, waaraan hij met de groep 
van Wierda deelnam, kreeg hij het vervoer voor zijn 
rekening. 
Nimmer was hem iets te veel. 
Door een betreurenswaardige fout werd zijn naam bij 
de SD. bekend en werd hij op die droeve Zondag 
morgen gearresteerd. 
Hij viel als slachtoffer van de represailles voor de 
gepleegde sabotagedaden aan de spoorlijnen te Fra- 
neker en Buitenpost. 
Bij de brug te Dronrijp vloeide zijn bloed, de aarde 
kleurend. Opdat hier de vrijhefd weer zou keren  

st: 
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Sybrandus van Dam 
Geboren 18 December 1915 te Leeuwarden. 

Gefusilleerd 11 April 1945 te Dronrijp. 

O ybrandus van Dam was in de oorlogsdagen var 
^ '40 sergeant. Het gebeuren van die verschrik- 
kelijke dagen greep hem aan. Bij het inleveren van 
de wapens balden zijn handen zich onwillekeurig tot 
vuisten. 
En de wil om door te vechten, werd in hem geboren. 
Toen zijn hulp gevraagd werd in het illegale werk 
eil speciaal bij het vervoer van wapens, was het voor 
hem de vervulling van een lang gekoesterde wens, om 
zich op de een of andere wijze verdienstelijk te ma- 
ken voor zijn vaderland. 
Bij dag en bij nacht voerde hij gevaarvolle opdrach- 
ten uit. Bovenal maakte hij zich verdienstelijk bij het 
afvoeren van de uit het Huis van Bewaring te 
Leeuwarden bevrijde gevangenen. 
Zaterdag 7 April kwam de SD hem halen. Vrij zeker 
staat vast, dat men door een fout in de organisatie, 
achter zijn naam was gekomen. 
Een vrouw en een dochtertje wachtten tevergeefs op 
hem, toen de bevrijdingsvreugde over de stad heen- 
golfde. 
Zijn besluit om de - vijand tegenstand te bieden, be- 
taalde hij met het hoogste goed, dat hij kon geven. 
Ook hij sneuvelde bij de fusillade te Dronrijp. 
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7 
te Harenermolen % 

Met gemengde gevoelens zijn wij Zaterdagmorgen 10 Juli naar 
Harenermolen gegaan. Hoe zal deze. landdag der oud-illegaliteit 

van de provincie Groningen worden? Zal het de landdag van 1947 
evenaren? 
De ondervinding heeft ons immers geleerd, dat de belangstelling van 
vele oud-illegalen voor alles wat met de bezettingstijd te maken heeft, 
begint te tanen. En als wij zo nu en dan stemmen horen, dat het met 
de medewerking aan de Stichting 1940^—'45 soms droevig gesteld is, 
wat moeten wij dan van een landdag verwachten? 
Als de verwachtingen niet hoog gespannen zijn, valt het in de regel 
mee. Zq verging het ons ook deze keer. Hoewel de opkomst niet zo 
groot was als het vorig jaar, is de landdag 1948 voor Groningen weer 
een succes geweest. We troffen juist één van die weinige zomerse 
dagen, die wij in de laatste weken gehad hebben en hoewel de weers- 
gesteldheid niet alleen het succes van deze dag heeft veroorzaakt, toch 
was het één der factoren, die aan het welslagen heeft medegewerkt. 
Wij hebben vele oude bekenden ontmoet, onze vrienden uit de bezet- 
tingsjaren, en we hebben tevens in gedachten vertoefd bi] hen die 
deze dag niet meer mochten meemaken. , 
Er wordt zo gauw vergeten, We vinden alles alweer zo gewoon, 
denken niet vaak meer aan onze gevallen vrienden en vergeten soms 
de belofte die wij gedaan hebben: „voor jullie vrouwen en kinderen 
zullen wij zorgen". 

TJ urgemeester Omta van Stedum heeft deze belofte weer in onze 
herinnering gebracht. Wij hebben beloften gedaan; wij zouden 

zorgen voor hen die eenzaam achterbleven. Dit woord klinkt in onze 
oren, als de echo van onze eigen woorden, uitgesproken in die bange 
Jaren, toen wij er niet voor terugdeinsden om ons geheel te geven. 
Dit woord moet doorklinken door geheel Groningen, door geheel Ne- 
derland, als een echo, die niet versterft, maar steeds terugkeert. Wij 
hebben beloften gedaan, wij zouden zorgen. 
Wij kunnen niet volstaan met lid of contribuant te zijn van de Stich- 
ting 1940—'45. Laat die gemakkelijke stoel eens een avond staan en 
toon Uw medeleven: ga ze eens bezoeken, zij die eenzaam achterble- 
ven. Denk aan de belofte: „ik zal zorgen". 

D: 
, s. J. Bavinck, predikant te Haren, die sprak bij de herdenking van 
onze gevallenen, wees op de band, die ons bindt aan het ver- 

leden en verwees daarbij naar hetgeen wij lezen in de Hebreënbrief: 
Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen 
rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last der 
zonde, die ons lichtelijk omringt en laat ons met (volharding) 
lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. 

In deze woorden ligt besloten de band, die ons bindt met het verleden. 
Wij hebben samen gestreden tegen de overweldiger. Wij hadden samen 
een doel. Die strijd in de oorlog is met de bevrijding niet afgesloten. 
Het negatieve, het verhinderende, wat tegen ons was, is verslagen, 
maar het positieve, onze idealen, die zijn er nog en daarvoor moeten 
wij blijven strijden. 
Die strijd is moeilijk, wij Ifebben schade opgelopen; wonden zijn ge- 
slagen, niet alleen materiële maar ook geestelijke. En toch; wij moeten 
verder strijden, voorttrekken, niet tevreden zijn met de reeds behaal- 
de successen. Die strijd is anders, moeilijker, een strijd tegen het eigoïsme 
in de mens. Het is gemakkelijker een vuist te ballen, dan God en de 
naaste lief te hebben want dat betekent zelfverlochening. Wolken 
van getuigen, aan wie de fakkel ontvallen is, zien op ons neer, of wij 
waardig strijden. Het gaat om beginselen, niet alleen in de oorlog, 
maar ook nu. Daarom: vasthouden aan die geest van '40—'45. 
In de oorlogsjaren hebben wij immers niet alleen gestreden voor vrij- 
heid van ons land, maar om de vrijheid van de geest. 

ver dit onderwerp sprak de heer E. van Ruller. Het was niet alleen 
^ de Duitse soldaat, die in 1940 over onze grenzen kwam, maar de 
ideologie van het Nationaal-Socialisme rolde er achter aan. Dat was 
het gevaar. 
Niet allen hebben dit direct gezien en al moesten wij van de z.g.n. 
„beschermende macht" niets hebben, het landoorlogsreglement gebood 
ons tijdelijke onderwerping. Wij werkten netjes mee aan de registratie 
van alle Nederlanders en namen onze P.B.'s in ontvangst en  tot- 
dat wij in de worgende greep van het Nationaal-Socialisme geraakten. 
Dat was het benepjen van onze vrijheid. De vrijheid van de geest, 
en daartegen was verzet plicht. 
Als wij ons aan het verleden vasthouden en zien de lijn door de ge- 
schiedenis, dan weten wij dat het gevaar voor die vrijheid blijft 
dreigen. 
In de strijd tegen Spanje, Frankrijk en Duitsland ging het om dezelfde 
waarden en nauwelijks is het geluid van de oorlog verdwenen, of wij 
zien reeds een zelfde bedreiging van onze vrijheid opkomen. 
Als het ijzeren gordijn valt, hebben wij de dag daarna het zelfde 
weer. 
Zijn wij na 3 jaar ervan overtuigd, dat wij moeten vasthouden aan 
de geest van 1940-'45? Zo niet, dan zijn onze vrienden tevergeefs ge- 
vallen. 
Van de waarborgen, die het Atlantic Charter ons zou bieden, is niets 
terechtgekomen; zié naar de landen van Oost-Europa. De strijd om 
vrijheid zullen wij steeds moeten voeren. 
Van Ruller besloot met het woord van Rembrandt, dat voor iedere 
Nederlander moet gelden; Als ik mijn geest ontspanning wil geven, is 
het niet de eer die ik zoek, maar vrijheid. 
Wij hebben er geen spijt van gehad deze dag in de prachtige om- 
geving van Harenermolen te hebben doorgebracht. Bi] hetgeen wij ge- 
hoord hebben, willen wij vooral niet vergeten de declamatie van 
Mevrouw A. Bredraan-Hut en de muzikale omlijsting Van het muziek- 
corps „Apollo" onder leiding van de dirigent, de heer A. J. Veldman. 
Ongeveer half vijf werd deze uitstekend geslaagde landdag gesloten 
door Dr. M. A. J. Jansraa, voorzitter van de GOIW. Groningen, 
Groningen heeft zijn traditie hoog gehouden. JAN 
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ploma, zoekt een betrekking als 
Portier, Boswachter, Contro- 
leur of Vertegenwoordiger. 
Wil ook wel voor omscholing 
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WIE KAN INLICHTINGEN VERSCHAFFEN ? 

W 

ARNOLD KEITH MICHAEL DEAN nr. 899 
In de nacht van 28 op 29 Augustus 1944 werd bij Engelen in de buurt van den 
Bosch een Halifaxbommenwerper neergeschoten. Een lid van de bemanning wordt 
sindsdien vermist en hoewel er in Engelen een graf is, vermoeden de ouders van 
de vermiste, dat het niet hun zoon is, die daar begraven ligt. Wel is bekend, dat 
één der Hollandsche agenten, die boven Nederland gedropt zouden worden daarbij 
omgekomen is» Willen de be de overlevende Hollanders contact opnemen met „De 
Zwerver"? Hun inlichtingen zijn van veel waarde bij de opsporing van Dean. 
Zijn ouders denken n.1., dat hij aan een geheugenstoornis lijdt of zich om 
andere redenen nog steeds in Nederland ophoudt. 
De gegevens zijn: Bijnaam „Dixie". geboren 29 September 1923 Londen, Flyiug 
Officer, legernummer 152754. Blond golvend haar: lang pl.m. 1.83 m.; groot 
lidteken boven de knie; valse tand; spreekt enigszins aarzelend en stottert licht, 
vooral als hij opgewonden is. 
Bijgaande foto werd genomen toen Keith 18 jaar was. Inlichtingen aan het bureau 
van „De Zwerver". 

ANTON JELGERSMA nr. 902. 
Van 1940 tot 1941 werkte hij, onder de schuilnaam Aernout Bergman in een groep „Mil" en woonde 
Olympiaplein 16 te Amsterdam. In December 1941 vertrok hij naar Engeland en werd op 23 Maart 
1943 gedropped in de omgeving van Enkhuizen. Hierbij is hij verongelukt. 
Wie kan inlichtingen verstrekken omtrent werkzaamheden van Jelgersma (Bergman) in het verband 
groep „Mil". Wie van deze groep leven nog? 
Inlichtingen te zenden aan „De Zwerver'.' 

WIE KAN HIER HELPEN? 
1. In de nacht van 24/25 of 25/26 Juni 1944 werd in Zeeland, vermoedelijk op Walcheren, een Britse 
bommenwerper neergeschoten. Wie kan hierover inlichtingen verstrekken? 
Gaarne uitvoerige gegevens, ook betreffende de overlevenden, die krijgsgevangen gemaakt werden. 
2. Wie weet waar gesneuveld is, de Engelse vlieger 

SERGEANT ALBERT E. G. EVEREST — 643045 
begraven te Arasterdam (Nieuwe Oosterbegraafplaats) vak 72, graf nr. 25? 
3. Wie kan nadere inlichtingen geven omtrent de Britse vlieger 

SERGEANT K. E. RABBETT - 1333360 
neergestort te Koedijk (N.-H.) op 27-4-1943, begraven te Bergen (N.-H.), op de Gemeentebegraafp!.; >, 
Rij VI, Graf No. 150. 
4. Wie kan gegevens vertrekken over 5 R.A.P.-vliegers, neergeschoten met een Wellington-bommen- 
werper bij Spierdijk (N.-H.) op 22-7-1942. Begraven te Bergen (N.H.), Rij IV, graven Nos. 97 t/m 101. 
Uitvoerige rapporten, ooggetuige-verslagen en zo mogelijk foto's betreffende deze vier gevallen worden 
gaarne ingewacht door P. KLAASSEN, 

Secr. Ned. Rode Kruis, — Vijfhuizen — Haarlemmermeer. 

Geeit „De Zwerver' aan één van Uw kennissen ter in- 
zage en laat hem (haar) onderstaande bon incjevuid 
zenden aan de administratie van „De Zwerver', Prins 
Hendrikkade 152, Amsterdam. Degenen, die een proei- 
nummer ontvingen kunnen deze bon voor zichzelf be 
autten. 
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De verhouding van de bezetter tot de 
r 

< 

bezette gemeenschap, is een verhou- 
ding van wederkerigheid. De passiviteit 
der bevolking is voorwaarde voor het 
door de bezettende macht respecteren 
van haar rechten en omgekeerd is de 
naleving door de bezetter van zijn ver- 
plichtingen volgens de Haagse Conven- 
tie en het Landoorlogreglement voor- 
waarde voor de passieve houding der 
bevolking. 
Uit het feit der bezetting vloeit voort, 
dat de feitelijke uitoefening der rege- 
ringsbevoegdheden van het wettig staats- 
gezag overgaat in handen van de be- 
zettende mogendheid. Die bezettende 
mogendheid verkrijgt door het feit der 
bezetting de feitelijke regeringsbevoegd- 
heden in het door haar bezette grond- 
gebied. 
Artikel 43 van het Landoorlogreglement 
(L.O.R.) geeft haar de bevoegdheid alle 
maatregelen te nemen, die in haar ver- 
mogen liggen, teneinde voor zoveel 
mogelijk de openbare orde en het open- 
baar leven te herstellen en te verzeke- 
ren, en zulks, behoudens volstrekte 
verhindering, te doen met eerbiediging 
van de in het land geldende wetten. 
Deze feitelijke overgang van regerings- 
bevoegdheden heeft zowel voor de be- 
zette gemeenschap als voor de bezettende mogendheid 
betekenis. Beide immers hebben belang bij handha- 
ving van openbare orde, rust en veiligheid. 
Intussen blijft het oppergezag van de mogendheid, 
wier grondgebied bezet is, rechtens onaangetast. De 
feitelijke regeringsbevoegdheden van de bezetter heb- 
ben bovendien slechts een tijdelijk karakter: zij be- 
ginnen en eindigen met de bezetting. 
Het Landoorlogreglement geeft een uitwerking van de 
wederkerigheidsverhouding tussen bezetter en bezette 
gemeenschap. 
Het beperkt enerzijds de uitoefening der regeringsbe- 
voegdheid door de bezettende macht: behoudens vol- 
strekte verhindering, moeten de in het bezette land 
geldende wetten geëerbiedigd worden; de bevolking 
van een bezet gebied mag niet genoodzaakt worden 
trouw te zweren aan de vijandelijke mogendheid: de 
eer en de rechten van het gezin, het leven der per- 
sonen en de private eigendom moeten geëerbiedigd 
worden; belastingen, vorderingen in natura en per- 
soonlijke diensten kunnen slechts gevorderd worden 
ter voorziening in de behoeften voor het bezettings- 
leger; generlei gemeenschappelijke straf mag worden 
uitgevaardigd tegen de bevolking op grond van per- 
soonlijke handelingen, waarvoor zij in haar geheel 
niet hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld; en- 
zovoorts. 
Het Landoorlogreglement beperkt anderzijds de vrij- 
heid van handelen van de bevolking: het eist erken- 
ning door de bevolking van de feitelijke regerings- 
bevoegdheden van de bezettende macht tot handha- 
ving van openbare orde, rust en veiligheid, indien 
Zij aanspraak wil doen gelden op eerbiediging van 
haar rechten door de bezetter. 
Dit reglement beperkt en regelt dus zowel de feite- 
lijke bevoegdheden van de bezettende macht als de 
uitoefening van het recht op gewapend verzet van 
de bevolking van een gebied, dat gecapituleerd heeft. 

Het Landoorlogreglement 

door Jhr. Mc. C. M. O. van Nispen tot Sevenaec. 
> 

De uitspraak van het Amerikaanse Tribunaal te Neurenberg in het proces 
tegen de van oorlogsmisdaden beschuldigde Duitse generaals, heeft de pu- 

blieke aandacht gevestigd op problemen, die ook in Nederland binnenkort bij 
de berechting van Duitse oorlogsmisdadigers aan de orde zullen komen; de 
rechtspositie van verzetslieden en van gijzelaars enerzijds, de rechtspositie van 
de bezetter anderzijds. 
Die uitspraak heeft onder meer antwoord gegeven op de vragen of en in hoer 
verre verzetslieden te beschouwen zijn als franc-tireur, en of en in hoeverre de 
Duitse bezettingsautoriteiten of de Duitse legerleiding, volgens het landoor- 
logreglement, èn hef ongeschreven volkenrecht, gijzelaars mochten nemen en 
terechtstellen. 
Het tribunaal is tot de conclusie gekomen, dat ondergrondse werkers inderdaad 
als franc-tireurs moeten worden beschouwd, en dat gijzelaars in bepaalde ge- 
vallen mochten worden ter dood gebracht. 
De redactie vond Jhr. Mr. C. M. O. van Nispen tot Sevenaer bereid in enkele 
artikelen zijn visie te geven op de draagwijdte en de juistheid van deze uit- 
spraak. 
In deze artikelen zullen achtereenvolgens worden behandeld: 

I. HET PROBLEEM VAN HET VERZET. 
II. HET PROBLEEM DER GIJZELAARS. 

III. HET PROBLEEM DER REPRESAILLES. 

militaire bezetter en deed veel meer 
dan de facto gezag uitoefenen terwille 
van openbare orde, rust en veiligheid. 
Hij was bovena de pionier van een hei- 
dense nieuwe orde, de verkrachter Van 
volksrechten en volksvrijhcden, die ten 
enenmale ver boven het bezettingsrecht 
uitgaan. Anderzijds was het Nederland- 
se verzet veel meer dan alleen militair 
verzet. Het was slechts voor een ge- 
deelte gewapend verzet en van dit ge- 
deelte was weer slechts een fractie tegen 
de Duitse militairen als zodanig gericht. 
Het in de LO, het NSF en zelfs in de 
KP georganiseerde verzet was niet pri- 
mair gericht tegen de Duitse militaire 
bezetter, maar tegen de rechtsverkrach- 
ting en de gewetensdwang van de hei- 
dense nieuwe orde, die feitelijk met de 
militaire bezetting gepaard gingen. De 
rechtvaardigingsgrond van dit verzet wa» 
niet het onrecht van de Duitse militaire 
agressie en bezetting, maar de schending 
door die bezetter van de oorlogswetten 
en van het algemeen mensenrecht. „Gij 
zult God meer gehoorzamen dan de men- 
sen." Wanneer de oorlog totaal is in dien 

dat de bezetter ook de bevolking 

Hoezeer men ook geneigd is voor iedere gewapende 
verzetsman, die op de oproep van zijn regering 

zijn leven heeft gewaagd, de positie van militair op 
te eisen, toch lijkt mij zulks volkenrechtelijk ten enen- 
male onverdedigbaar. De ondergrondse gewapende 
verzetsman, die niet openlijk en in erkend militair 
verband optreedt, bezit volkenrechtelijk niet de mili- 
taire rechten. 
Men kan dit betreuren, omdat het een sterke positie 
verschaft aan de vijand en zijn legers, aan de brute 
overweldiger, maar volkenrechtelijk ligt de situatie 
nu eenmaal zo. 
Het volkenrecht abstraheert ten deze — terecht — 

van de rechtmatigheid van de oorlog. Het aanvaardt 
de bezetting als een feitelijke toestand, die regeling 
behoeft. Volkenrechtelijk gaat voor de bezetter geen 
enkele hem als bezetter toekomende feitelijke rege- 
ringsbevoegdheid verloren tengevolge van het feit, dat 
zijn oorlog agressief en onrechtvaardig is. 
Dat dit velen grieft, valt te begrijpen. In het feit der 
berechting als oorlogsmisdadiger van hen, die met 

I. HET PROBLEEM VAN HET VERZET. 

agressieve bedoelingen een oorlog zijn begonnen, ligt 
onmiskenbaar een teken van een nieuw tijdperk in 
het oorlogsrecht: een tijdperk, dat de ongerechte be- 
zetter zal doen boeten voor zijn daad. Maar uit die 
berechting mag niet worden geconcludeerd, dat de 
ondergeschikte generaals, die hebben meegewerkt aan 
de volvoering van een ongerechte agressie, op die 
enkele grond als oorlogsmisdadiger zijn te qualificeren 
en te behandelen. 
Wanneer het waar is, dat Generaal Eisenhower in 
Juli 1944 het bevel van Von Rundstedt om iedere 
burger, die aan de militaire operaties deelneemt, als 
franc-tireur te behandelen, beantwoord heeft met de 
waarschuwing, dat zij, die zich schuldig maken aan 
het doodschieten van gevangen genomen verzetslie- 
den, berecht zullen worden, dan kan ik daarin slechts 
een miskenning van het bestaande oorlogsrecht zien. 
Evenmin is de uitspraak van Lord Vansittart, en van 
de Nederlandse Prof. van Hamel, volkenrechtelijk 
aanvaardbaar. 
Hij kent aan de bewoners van een land, dat door 
de agressieve buurman, die een totale oorlog voert, 
bezet is, het recht van gewapend verzet toe, zulks 
onafhankelijk van de vraag of zij al dan niet een 
behoorlijk militair uniform of oirfferscheidingsteken 
dragen. Ook dit is mijns inziens volkenrechtelijk on- 
houdbaar. 

Wil dit nu zeggen, dat er geen recht van verzëf 
bestaat, en dat de verzetsman geheel rechteloos 

is? 
Geenszins. 
De verhouding tussen het Nederlandse verzet en de 
Duitse bezetter wordt immers slechts zeer ten dele 
getypeerd door een bepaling van de rechtsverhouding 
tussen het gewapende verzet en de Duitse militaire 
bezetting. De Duitser was hier veel meer dan alleen 

van het bezette gebied ondergeschikt 
wil maken aan zijn oorlogvoering en 
daarbij inbreuk maakt op het volken- 
recht en op de primaire mensenrechten, 
kunnen zelfverdediging en verzet van- 

wege die bevolking gerechtvaardigd en geboden zijn. 
Wanneer de bezetter maatregelen en bevelen uit- 
vaardigt, die indruisen tegen het volkenrecht en de 
algemene mensenrechten, dan is sabotage in de Duit- 
se zin van weigering van medewerking aan die on- 
rechtmatige maatregelen en bevelen geboden. Dan 
is iedere vorm van sanctie tegen dergelijke verzetters 
onrecht. Dan is ook iedere bestraffing van de ver- 
zetters, die de slachtoffers van deze maatregelen en 
bevelen in bescherming" nemen, onrecht. 
Verzet tegen de deportatie van Nederlanders naar 
Duitsland, tegen de jodenjacht en andere onzalige 
maatregelen, die tegen de primaire mensenrechten 
indruisen, tegen de onrechtmatige „bestraffing" van 
hen, die de slachtoffers van de heidense nieuwe orde 
in bescherming nemen, is alleszins gerechtvaardigd 
en geboden. Het gaat hier immers om de handhaving 
van mensenrechten, die een ieder, bezetter zowel als 
ieder ander, te eerbiedigen heeft. Of de oorlog al 
dan niet „totaal" is, heeft met de geldigheid van 
deze primaire mensenrechten uiteraard niets uitstaan- 
de. Zodanig verzet zou ook zelfs gerechtvaardigd en 
geboden zijn, wanneer dergelijke inbreuk niet gepleegd 
werd door een bezetter, maar door de eigen „wettige" 
overheid. De rechtmatigheid van dit verzet heeft 
slechts één grens: het moet dienen tot afweer van 
grove inbreuken op volkenrecht en primaire mensen- 
rechten. Wanneer het overigens volkomen gerecht- 
vaardigde verzet tegen die inbreuken echter de vorm 
aanneemt van een algemene aanval op het militaire 
apparaat des bezetters of op de door deze te hand- 
haven openbare orde, rust en veiligheid, is de grens 
overschreden tussen wat dient tot af- of noodweer 
en dat wat tot strekking heeft een einde aan de 
bezetting te maken. 
Bij zodanige grensoverschrijding is de bezetter weer 
tot repressie gerechtigd. Toen de Meistaking van 1943 
zodanige vormen en afmetingen ging aannemen, dat 
de openbare orde, rust en veiligheid in gevaar kwa- 
men, was de grens van het noodweer overschreden 
en werd de bezetter volkenrechtelijk bevoegd maat- 
regelen tot handhaving van openbare orde, rust en 
veiligheid in bezet gebied te nemen. Of hij door de 
aard van zijn maatregelen zijn bevoegdheid weer 
niet overschreed, is een tweede vraag. 

[Vervolg op pag. J.) 
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Grote metaalwareniabriek wegens gezondheidsrede- 
nen te koop aangeboden. Alleen zij. die over zeer 
groot kapitaal kunnen beschikken, gelieven te 
reflecteren op deze unieke aanbieding. 

(Adv, Trouw). 
Ook als we niet op zoek zijn naar een tweede-hands 
vogelkooitje, voor onze ruiende kanarie of een wel- 
doortimmerd hok voor onze heemhond, we verzuimen 
nooit de advertentierubrieken na te pluizen. En daar- 
bij mogen advertenties, waarin het woord „gelieven" 
voorkomt, zich in onze bijzondere belangstelling ver- 
heugen. Hoe uniek de aanbieding ditmaal ook was, 
kon het ons niet gelieven tot de reflectoren gerekend 
te worden. Vanwege het zeer grote kapitaal, denkt 
u misschien. Maar ge hebt het mis. Dat kan nimmer 
een hinderpaal vormen. Wij hebben „Das Kapital" 
in z'n grootste uitvoering in onze boekenkast. Ge 
moet de oorzaken meer zoeken in die gezondheids- 
redenen. Zo'n fabriek maakt al lawaai genoeg. Als 
er dan nog wat aan de gezondheid hapert ook? lijkt 
het ons op de duur niet te harden, 't Ding kan wel 
asthmatisch zijn. Daar zou je zinkings van op je 
oren krijgen. Laat een ander maar aan die zieke 
fabriek dokteren. Maar  uniek is het wel, wan- 
neer een adverteerder zo oprecht is om mee te delen, 
dat hij een zieke fabriek te koop heeft en er nog veel 
geld voor wil hebben ook. 

Chr. HBS. Veenendaal. Gevraagd een leraar voor 
Duits, 12 uren (jaarlijks groeiende betrekking). 
Woning beschikbaar. 

(Adv. Trouw). 
We hebben er saampjes over gepraat, m'n vrouw en 
ik. Om naar Veenendaal te solliciteren. Och, dat 
Duits zal de moeilijkheden niet met zich brengen. 
We hebben er wet één en ander van opgestoken toen 
Oom Adolfs knechten het ons volkomen belangeloos 
kwamen leren. Alles volgens de Berlitz-methode. 
Alleen maar in de verlangde taal praten, dan leert 
het vanzelf. Dat we uiteindelijk toch niet solliciteer- 
den had andere oorzaken. We zijn een beetje bang 
voor betrekkingen, die als maar groeien. Jaarlijks 
nog wel. Je moet in elke nieuwe baan al wat groeien, 
nietwaar? En als die baan d#n ook alsmaar groeit 
zijn we bang, dat onze groei en de groei van de 
baan geen gelijke tred houden. De baan kon ons 
wel eens boven het hoofd groeien, 't Is en blijft ten- 
slotte Duits. We zijn wat bang voor onverwachte 
groeistuipjes van die baan in Duits. Dus gaan we 
niet naar Veenendaal. Niet naar Utrechts Veenendaal 
en niet naar Gelders Veenendaal. Ik heb de Veenen- 
daalse sigaren in rook zien opgaan, maar de smaak 
niet geproefd. En m'n vrouw zal er geen Veenen- 
daalse wol bij spinnen, 't Is hard. Maar we durven 
het echt niet aan met die groeiende betrekking in 
Duits in een plaats waar de helft van de bevolking 
nog onder de Bisschop van Utrecht staat en de 
andere helft Karei van Gelder als vorst dient. 

Een nieuwe dubbele douche met aansluiting op 
de waterleiding staat thans aan de ingang van 
het bad, terwijl de oude een plaats heeft gevon- 
den aan de achterzijde. 

(De Graafschapper). 

Je moet er maar opkomen. Maar in de Graafschap 
zijn ze er dan toch maar opgekomen. Daar hebben 
ze een nieuwe douche, een dubbele nogwel, op de 
waterleiding aangesloten. Als dat niet trekt, dan 
trekt er niets meer. Getuigt het niet van een voor- 
uitziende blik? 
Goed, dit jaar zou je het met een douche zonder 
aansluiting op de waterleiding kunnen doen. Maar 
volgend jaar? Dan kan het wel weer een zomer 
worden als die van 3947. Let op, dan komt de 
dubbele in trek. Toch hebben we even verstild ge- 
staan bij die ouwe trouwe douche van vroeger, die 
nu stilletjes en vergeten een plaatsje aan de achter- 
zijde vond. Die was nooit op de waterleiding aan- 
gesloten geweest, zoals z n opvolger. Hij was wild 
over de achteruitzetting. 
Uit een verdroogde mond siste hij, terwijl een 
wolkbreuk zich over - ons ontlastte: „Wraak is zoet. 
Er is nog geen badgast onder de nieuwe geweest. 
Zonder waterleiding gaat het toch beter." 

EEN ANTWOORD 

Het is de redactie niet mogelijk om alle brieven, die haar i.v.m. het artikel van „Frits 
de Zwerver" zyn toegezonden, in ons blad op te nemen. 
De redactie heeft evenwel gemeend, dit keet plaats te moeten inruimen voor een artikel 
van de hand van de Hoofdlegerpredikant voor Indië, 

LT. KOL. DS. S. VAN DER LINDE. 
Zij hoopt in het volgende nummer nog een samenvatting te geven van enkele ander* 
instemmende en critische reacties. 

T n „De Zwerver" van 21 Mei troffen we een stuk 
aan van „Frits de Zwerver", en Ds. L. J. Goede 

schrijft daarop in „De Graafschapper": 

„Als dat waar ist dan is het bij onze mannen in 
Indië één grote geestelijke en morele janboel, dan 
is Ds. Slomp („Frits de Zwerver") de énige veld- 
prediker, die ons de werkelijkheid durft tekefien." 

Als Hoofd van de Dienst der Geestelijke Verzorging 
in Indië, moge ik mijn ervaring stellen tegenover die 
van Ds. Slomp. 
Voorop sta onze vreugde over zijn komst. Eén van 
zijn eerste opmerkingen was: „Ik had een jaar eer- 
der moeten komen." 
En als hij nu zijn hart in teleurstelling lucht geeft, 
dan moet hij wel bedenken, dat een groot deel van 
ons leger geestelijk verwaarloosd is, want niet alleen 
hijzelf had een Jaar eerder moeten komen, maar de 
Kerken hebben de tienduizenden zonen van ons volk 
voor een groot deel herderloos laten zwerven naar 
deze vreemde stranden. Met een handjevol veld- 
predikers hebben wij op de bres gestaan en ons ver- 
baasd mét de legerleiding hoe dit mogelijk was, dat 
Kerken, die zichzelf respecteren, hun zonen van 19 
en 20 jaar laten uittrekken naar verre vreemde 
streken zonder die geestelijke bewapening, die nood- 
zakelijk is om hen staande te houden in deze wereld 
van verzoeking en verzakking. 
Nu schrijft Ds. Slomp, dat hij is ingedeeld bij een 
bataljon, dat grotendeels bestaat uit Duitslandgan- 
gers, jongens, die op jeugdige leeftijd plompverloren 
in de morele chaos van het oorlogvoerende Duits- 
land zijn gesmeten en daar bijkans in zijn verdronken. 
Maar wat verwacht Ds. S. dan Wan deze, in de 
morele chaos van Duitsland reeds bijna verdronkenen? 
Hoe kan hij dan teleurgesteld zijn, dat deze jongens 
niet een beter beeld vertonen? 
Zij hebben dus de morele ontwrichting meegebracht 
en daar draagt Indië dus niet de schuld van. En Indië 
heeft hen zeker niet geholpen om uit deze morele 
chaos te raken, of beter, de Hollandse Jterken heb- 
ben hen niet geholpen om eruit te raken. 
En nu is Ds. Slomp bij deze verloren schapen te- 
recht gekomen en luidt de stormklok over het vader- 
land. 
Maar ons hele leger bestaat niet uit ontwrichte Duits- 
landgangers. Ds. Slomp heeft onrust gebracht in 
vele ouderharten, die de bange vraag voelen op- 
rijzen: „Behoren onze zonen tot een verloren, een 
moreel verloren leger?" 
Ds. Slomp zit enige maanden in Indië, maar zijn 
Duitslandgangers hebben hier twee jaren de hitte 
des daags verdragen. 
Zij hebben in modder en regen, in ontbering en 
eenzaamheid hun plicht gedaan. 
Zij hebben op wacht gestaan in de nachten op een- 
zame posten, opdat de burgers in de steden veilig 
zouden slapen. 
Zij hebben hun doden uit het vuur gedragen en hun 
gewonden in de hospitalen gebracht. 
Zij laten straks de graven hunner kameraden achter 
in een vreemd land en ze ontmoeten straks vroegere 
kameraden als oorlogsverminkten. 
Zij hebben de soldatentrouw geleerd in die vreemde 
broederschap. 
Zij dragen voor hun leven de tekenen van deze jaren 
aan hun lichaam en ziel. 
Engelen zijn het niet geweest, evenmin als iemand 
onzer, maar hun plicht hebben ze leren doen onder 
vreemde hemelstreken. 
Sommigen zijn met de rechter in aanraking geweest 
en anderen met de dokter, vanwege ongeoorloofde 
ziekten. 
Maar ónze broeders zijn het, deze verloren schapen 
van het huis Israëls, ónze broeders, deze bijkans ver- 
dronkenen in de Duitse chaos. 
Ds. Slomp is te laat bij hen gekomen om hun broe- 
der en vriend te kunnen worden. En dit „te laat" is 
noch zijn, noch onze schuld, maar zeker niet de 
hunne, die geen leidsman vonden en geen herder. 
Ds. Slomp is teleurgesteld, maar wat had hij eigen- 
lijk verwacht. En toch meen ik, dat de kijk van 

„Kan ik iets voor de demobiliserende militairen ; 
doen ?" 
Ja! Plaats een personeelsadvertentie in onze 
extra demobilisatie-edities I 

Ds. S., zélfs ten opzichte van deze in Duitsland 
reeds ontwortelden, tè somber Is. 
Wij willen de ouders niet op valse gronden gerust 
stellen, maar wij hebben wél levensvreugde en le- 
vensblijheid ontmoet en niet zo maar eens spora- 
disch. 
Wij hebben kerkgangen gehad te velde en In schu- 
ren, in kerken en tussen puinhopen, waar de lof, de 
dank en aanbidding in diepe ontroering ons over- 
meesterde. 
Wij hebben gebeden met stervenden en gewonden, 
met berouwvollen en zondaars, op ziekenzalen en ia 
strafcellen. En wij hebben in kameraden broeders 
ontdekt. 
Het werk van een veldprediker is moeilijk, maar on- 
vergelijkelijk rijk. 
't Stuk van Ds. Slomp is aangrijpend in zijn aan- 
klacht. Maar deze aanklacht dient niet in de eerst» 
plaats gericht te worden tot onze kameraden, maar 
tot de Kerken, die in verblinding leven uit de hou- 
ding van: „Ben ik mijn broeders hoeder?" 

Lt. Kol. Ds. S. van der Linde, 
Hoofdlegerpredikant. 

Bandoeng, 7 Juli 1948. 

WER 

LUDENDORFF-PHILOSOPHIE. 
Mathilde Ludendorff, de echtgenote van generaal Lu- 
dendorff, heeft te Hamburg voor een gehoor van onge- 
veer duizend personen een lezing van twee uur lang ge- 
houden over de Ludendorff-philosophie van het „Duitse 
geloof", de meeste extreme germanenverheerlijking uit 
Hitler's glorietijd. 
•— Niets geleerd. 

OM DE VRIJHEID, 
De door de Sowjetregering in een nota van 9 Juni ge- 
opperde bezwaren tegen een in een Nederlands dagblad 
verschenen artikel „De Russische strategie en het ant- 
woord daarop" zijn door onze regering beantwoord. 
De Nederlandse regering betreurt het, dat het betreffen- 
de artikel "aanleiding heeft gegeven tot misverstand, en 
merkt op, dat de in Nederland bestaande persvrijheid haar 
slechts toestaat maatregelen te nemen wanneer de Ne- 
derlandse wettelijke bepalingen worden overtreden, het- 
geen hier niet het geval is. 

PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID. 
Het Hongaarse parlement heeft zuster Schachta, leidster 
van de katholieke vrouwen-partij, voor een jaar ge- 
schorst „wegens een vergrijp tegen de souvereiniteit van 
de natie" door een onderzoek vanwege de V.N. voor te 
stellen naar de godsdienstvrijheid in Hongarije. Verder 
werd haar ten laste gelegd, dat zij was blijven zitten 
toen de afgevaardigden na goedkeuring van het wetsont- 
werp inzake de nationalisatie van confessionele scholen 
opstonden en het volkslied zongen. 
—- Hou zou de C.P.N. zich voelen als zij ook eens naar 
een dergelijke maatstaf behandeld werd? 

A 
STINKENDE DEVIEZEN. 
Een dezer dagen gesloten handelsovereenkomst tussen de 
Sowjet-Unie en Nederland voorziet in de uitwisseling 
van goederen. Nederland zal onder meer schepen, uit- 
rusting en rubber leveren. 
— Wat zijn dit voor schepen, wat voor uitrusting? Be- 
staat er zekerheid, dat deze schepen en uitrusting bij ge- 
legenheid niet tegen ons volk gehanteerd zouden wor- 
den? 

          



Een vrij Nederlands bestuur bestreed de vijand 

Land- en zeemacht op en om Curagao zijn actief 
geweest schreven wl) in „De Zwerver" van 21 
en 28 Juni 1947. Daarna beschreven wij hoe het 

gouvernement actief was ten aanzien van de Duit- 
sers en staatsgevaarlijke Nederlanders, die in het in- 
terneringskamp van Bonaire werden opgesloten (22 
November 1947). Daar kon het niet bij blijven. De 
oorlog stelde de zes Cura?aose eilanden of Antillen 
voor allerlei onvoorziene moeilijkheden en het zijn 
twee gouverneurs geweest, Gielliam ]. J. Wouters tot 
1942 en Dr. Piet A. Kasteel daarna, die aan het hoofd 
van het Gouvernement die maatregelen troffen, welke 
nodig waren om de oorlogstoestanden te overbrug- 
gen. 
De maatregelen kunnen verdeeld worden in defensieve 
en administratieve maatregelen. 
Het Fort Amsterdam werd scherper bewaakt. De 
telefooncentrale, vliegvelden, bedrijven kwamen on- 
der bewaking. De kustbewaking werd gecreëerd 
door een corps, dat vooral bestond uit employé s van 
de technische dienst der Cura^aose Petroleum In- 
dustrie Maatschappij en particulieren (vrijwilligers). 
Een eenhoofdig bestuur- van het militaire apparaat 
werd ondergebracht in een stafbureau in het Fort Am- 
sterdam, vanwaar al spoedig de Gouvernementssecre- 
taris verhuisde naar de Handelskade. Hiernevens werd 
het routebureau ingericht, een interessant kantoortje 
even voorbij de kluis van de Cura^aose bank, waar 
de convooi-routes Werden uitgestippeld. Van tijd tot 
tijd kon men de kapiteins der boten zien overleggen. 
Van een balcon af konden ze bij aankomst van con- 
vooien de binnenvaart regelen. De ballast in de vorm 
van zeewater, welke de tankschepen, wanneer zij 
leeg zijn steeds innemen om niet de hinder van de 
wind te krijgen, kon niet langer buitengaats wor- 
den uitgepompt, omdat vooral na Pearl Harbour, bui- 
tengaats verblijf te gevaarlijk werd. De schipbrug 
werd een paskwil van onregelmatigheid; op elk mo- 
ment als er maar een schip was, ging het ding op 
staande voet open, geen seconde waarschuwing. 
Administratieve maatregelen. 
In onze vorige artikelen werden deze en andere ge- 
nomen maatregelen reeds verder besproken. Daar 
waren evenwel ook vele administratieve maatregelen. 
De invasie trof Curagao niet onvoorbereid. De 
Curagaose wetgever had in de dreigende maanden 
te voren reeds verschillende maatregelen voorbereid 
en ter onmiddellijke invoering gereed gemaakt. Ook 
voor de invasie-dag waren trouwens met het oog op 
de veiligheid van het gebiedsdeel en de belangen van 
het koninkrijk enige bijzondere wettelijke regelingen 
ingevoerd: verscherpt toezicht op de bewegingen van 
zeilvaartuigen in de territoriale wateren van Curaïao, 
een verbod voor schepen van vreemde nationaliteit 
om zich zonder vergunning in die territoriale wateren 
op te houden, ondertoezichtstelling van het post-, 
telegraaf- en telefoonverkeer. 
Artikel 31 van de Staatsregeling, krachtens welke de 
Gouverneur alle maatregelen kan treffen, die hij in 
het belang van het Koninkrijk in het algemeen en 
van Curagao in het bijzonder nodig acht, trad in wer- 
king. De Gouverneur kon derhalve bepalingen van in 
Curagao geldende wetten, zelfs van de Staatsregeling 
buiten werking stellen. Later maakte de Gouverneur 
hiervan meer dan eens — misschien wel eens te veel 
^ gebruik. 

Een M.<i. op Curagao! 
De Staat van Beleg werd afgekondigd. Het merk- 
waardige is, dat de gevolgen van de afkondiging van 
de Staat van Beleg in Europees Nederland bij de wet 
van 23 Mei 1899 zijn geregeld. In Curagao moest 
zulks afzonderlijk worden gedaan. De proclamatie 
van de afkondiging van de Staat van Beleg werd dan 
ook op de voet gevolgd door andere, die de instelling 
van het Militair Gezag mededeelden, (waarvan be- 
trekkelijk weinig gebruik werd gemaakt, behalve in 
het begin voor vordering van auto's e.d.) de maat- 
regelen van de Procureur-generaal, die o.a. bevoegd- 
heid kreeg om ter handhaving van de openbare orde 
maatregelen te treffen met terzijde-stelling van de 
daaromtrent bestaande wettelijke voorschriften (huis- 
zoeking, pers-, post- en telegraafcensuur, sluiting van 
de grenzen, zelfs voor Nederlanders behalve familie- 
leden, geruchtenbestrijding, enz.), Instelling van een 
Bijzondere Rechtbank. 

door Ds. JOH. HARTOG 

Reeds eerder publiceerden wij in ons blad enige artikelen over 
de bijdrage van onze West-Indische landgenoten in de strijd 
gedurende de jaren 1940-1945. 
Onze Curagaose medewerker vertelt in bijgaand artikel, wat 
het gouvernement van Curagao deed om oorlogstoestanden ie 
overbruggen. 

Voorraadschuren. 
Ter beveiliging van de economische belangen bestond 
reeds sedert 1939 de Voedselvoorzieningscommissie, 
die zorgde, dat steeds een voorraad levensmiddelen 
aanwezig was. Een bedrag van 80.000 G. werd door 
het gouvernement ter beschikking gehouden ter ver- 
strekking van voorschoten voor het aanleggen van 
voorraden tarwemeel. Daar was een Prijsopdrijving- 
en Hamsterbesluit. Een nieuw gebouw, waarin o.a. 
voedselvoorraden zouden kunnen worden opgeslagen, 
werd zo ingericht, dat hetzelfde gebouw na de oor- 
log als huisvesting van de Inspectie Onderwijs kon 
dienen. Hetgeen inmiddels geschiedde! 
Ter beveiliging van de scheepvaart werd bepaald, dat 
kapiteins, die eventueel orders kregen van hun hoofd- 
directie in Amsterdam, niet mochten gehoorzamen, 
doch slechts met vergunning van de Gouverneur van 
Curagao mochten varen. 
Curagaose gulden llSo/o gedekt. 
Financiële maatregelen waren reeds 10 Mei 1940 no- 
dig. De Curagaose Bank nam hiertoe, op verzoek der 
andere banken, de leiding. Reeds spoedig stond men 
voor het monetaire probleem toen de regeling tussen 
de Britse en Nederlandse regering inzake gulden en 
pond bekend werd. Daar de Curagaose handel zich 
practisch geheel op Noord-Amerika moest gaan in- 
stellen, vreesde men hier een tekort aan dollars en 
een overstelpende hoeveelheid ponden, waardoor het 
gebiedsdeel in verlegenheid tegenover de dollar- 
debiteuren zou geraken. 
Talloze maatregelen, welker beschrijving meer het ka- 
rakter van een vakstudie zou krijgen, moesten wor- 
den genomen. Monetaire missies trokken op en neer 
tussen Curagao, New York en Londen, maar nu het 
einde van de oorlog er is, kan men met voldoening 
het beleid van de beide administrateurs van financiën, 
eerst van Mr. Henricu I, Franke en na zijn vertrek 

van Mr. M. J. Hoogeveen prijzen. De Curagaose gul-* 
den is thans voor 113% met goed gedekt, tegenover 
de Nederlandse gulden, die volgens de eerste week- 
staat, welke door de Nederlandse Bank na de bevrij- 
ding in Mei 1945 werd uitgegeven helaas nog slechts 
voor 17% door goed .gedekt is. 
Onder de Administratie van Financiën kwam een 
aantal nieuwe instellingen in verband met de oorlog. 
De Deviezencommissie, die tot taak heeft de bevor- 
dering van het beschikbaar komen voor de instand- 
houding der volkshuisvesting vereiste deviezen, zomede 
een Juist en doelmatig gebruik van de voorhanden 
zijnde deviezen. Ook diende deze commissie de Gou- 
verneur ter zake van advies. 
De Voedselvoorzieningscommissie en Distributiedienst, 
die hiervoor reeds even ter sprake kwam en wier taak 
het is de voedselvoorziening van het gebiedsdeel te 
verzorgen en in haar werkingssfeer te betrekken het 
prijzen- en distributievraagstuk. Ook zorgt deze com- 
missie voor de regelmatige toevoer van levensmidde- 
len, aanleg van voorraden enz. 
De Distributiecommissie bereidde een distributie- 
systeem voor ten aanzien van levensmiddelen, die 
niet in voldoende mate konden worden ingevoerd. 
Gelukkig behoefde in Curagao het echte distributie- 
systeem niet in werking te treden. De enige distributie 
die Curagao in werkelijkheid heeft medegemaakt was 
die van  benzine. Niet daar er op eilanden waar 
de grootste raffinaderijen ter wereld staan tekort aan 
benzine was, maar omdat er teveel was: de mensen 
maakten zo gemakkelijk van hun auto's gebruik, dat 
er teveel banden versleten. Bandenschaarste heeft 
Curagao in erge mate gekend, zij het natuurlijk nim- 
mer in die mate als in Europa. In Maart 1945 kreeg 
men enige tijd benzinedistributie, maar de ontdui- 
king was van die aard, dat men er na enkele maan- 
den mede ophield. Een Bandencomraissie zorgde voor 

(Wordt vervolgd op pag. 8), 

Toen de overwinning van 
het Moederland en zijn 
geallieerden bekend werd 
trokken optochten door de 
straten van de hoofdstad 
van Curagao. Vele natio- 
naliteiten wonen op de An- 
tillen en men zag opschrif- 
ten in het Chinees, het 
Engels en andere talen. 
Ook de portretten van 
vreemde staatshoofden wer- 
den meegevoerd in de stoet. 
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Gedreven 

Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

..BOB VAN STEEN WIJK". 

Hans in de top van de LKP. 

Kort na de overval in Heerlen kreeg Hans de 
uitnodiging zitting te nemen in de TOP van 

de LKP. 
Zoals men weet dankte de LKP-organisatie 
haar ontstaan aan de toenemende bonkaarten- 
nood van de Landelijke Organisatie tot hulp aan 
onderduikers. Uit de LO voortgekomen en daar- 
mede in nauwe samenwerking was een TOP- 
LKP samengesteld, bestaande uit vier leden, 
t.w. Sjaak, Hilbert, Bertus en Jalt, met de op- 
dracht het alom in den lande opkomende ge- 
wapende verzet te coördineren en in goede banen 
te leiden. 
Hans met zijn vele contacten in welhaast elke 
kring van het verzet bleef van deze ontwikke- 
ling natuurlijk niet onkundig en hij was er de 
man niet naar om zich bij de uitwerking van 
deze koene gedachte afzijdig te houden. Zeer wel 
zag hij het enorme belang van dit streven in en 
hij besloot met de TOP-LKP in verbinding te 
treden. Via enkele goed geïnformeerde contac- 
ten werd een bespreking met Bertus en Jalt be- 
werkstelligd. Het resultaat hiervan was dat aan 
Hans de organisatie van de LKP in de provin- 
ciën Limburg, Brabant en een gedeelte van de 
Betuwe werd toevertrouwd. 
Aanvankelijk werkte Hans nog onder leiding 
van Jalt, die voor de gang van zaken in het ge- 
h<Jle Oosten verantwoordelijk was, doch toen het 
Jalt duidelijk werd, dat, door de snelle groei der 
organisatie, het Ooste- 
lijke rayon voor één man 
te groot werd, stelde Jalt 
voor tot uitbreiding van 
de TOP over te gaan. 
En wie kwam eerder in 
aanmerking om als TOP- 
lid te worden opgeno- 
men dan Hans Dobbe? 
Als illegaal werker had 
hij een reputatie als wei- 
nigen; hij kon uitstekend 
met Jalt overweg en als 
katholiek leek hij de ge- 
schikte man voor het Zui- 
den. Vrijwel gelijktijdig 
met het aantrekken van 
Johannes Post voor het' 
Noorden kreeg de benoe- 
ming van Hans tot TOP- 
lid, als vertegenwoordi- 
ger voor het Zuiden, zijn 
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De felheid onzer veege lijven 
Jaagt straks door heel het continent, 
Hoe of gij u ook keert of wendt: 
U wurgt een band van broederhanden 
Gemartelden van alle landen, 
Vereenlgt u. Het uur der wrake 
Zal straks het wild tot jager maken. 

Uit Geuzenliedboek. 

stond een vuurgevecht met de toegesnelde poli- 
tieagenten en de overvallers mochten uiteinde- 
lijk blij zgn er zonder letsel te zijn afgekomen. 

tot de arrestanten. Dobbe werd door de laatste 
in de arm genomen en een bijeenkomst werd 
vastgesteld om te bespreken, of er iets gedaan 
kon worden. Ambrosius pleitte zo warm voor 
zijn vriend, dat Hans hem toevoegde: „Als de 
oorlog over is, moet jrj beslist diplomaat 
worden." 
Hans was er de man niet naar, om zg'n vrien- 
den, waaronder hij Ambrosius als een der besten 
rekende, in de steek te laten en hij beloofde zijn 
hulp. In de nacht van 6 op 7 April trok hij er met 
een deel van zijn KP op uit, om een poging te 
wagen de gevangenis van Maastricht te over- 
vallen. Alles was grondig voorbereid, zelfs lag 
er een boot, om de bevrijden te vervoeren, onder 
stoom. Toen hij echter in de voornacht voor de 
laatste maal zijn voelhorens uitstak en contro- 
leerde of alles klopte, bleek het hem, dat door 
loslippigheid van enkele LO-leden in Maastricht, 
zodanig over de te verwachten overval was ge- 
praat, dat ook de SD er volkomen van op de 
hoogte was en zijn maatregelen had genomen. 
Hans begreep, dat doorzetting zelfmoord zou 
betekenen en hoe node ook, moest hg order voor 
de terugtocht geven. 
De overval op het politiebureau te Venlo, om 
Ton _ Mooren te bevrijden, waarvoor Ambrosius 

Hij was de agent met 
schieten voor. 

beslag. 
Zo was dan de kern van 
het daadwerkelijk verzet 
in handen van een zestal 
kerels van formaat, een 
combinatie, die er zijn 
mocht en waarvan men 
in de toekomst grote 
verwachtingen mocht 
koesteren. 
De besprekingen met de 
knokploegen in Limburg 
en Brabant en het meer 
onmiddellijke werk voor 
de TOP vroegen heel wat 
tijd en Hans moest daar- 
voor dikwijls op reis. 
Daarom werd het nodig, 
dat er een plaatsvervan- 
ger voor hem in de KP 
Nijmegen werd aangewe- 
zen, die bij zijn afwezigheid de leiding zou over- 
nemen. 
Eerst werd Hans vervangen door Lelox en la- 
ter kreeg Henk het leidersschap, maar toch bleef 
Hans de KP van Nijmegen als zijn KP beschou- 
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ook hulp had gevraagd, mislukte eveneens. 
Ley belde aan, maar de agent, die de deur open- 
de, richtte onmiddellijk zijn pistool op hem. Ley 
dacht dadelijk aan verraad en was de agent met 
schieten voor. 

Maastricht mislukt. 
T n dezelfde maand Maart, waarin de overval 
1 In Heerlen plaats had, werd de afdeling Maas- 
tricht van de LO zwaar getroffen. 
Tientallen personen werden kort achtereen ge- 
arresteerd en in de gevangenis opgesloten. Ook 
Frans, de secretaris van Ambrosius behoorde 

De derde mislukking in April was de voorgeno- 
men kraak van het distributiekantoor in Henge- 
lo. Tonny had de zaak voorbereid. Toen de ploeg 
in de buurt van het gebouw arriveerde — het 
was juist middagtijd en de beambten gingen kof- 
fiedrinken — keek een beambte, die overbleef 
door het raam en zag de ploeg aankomen. Hij 
kreeg argwaan en belde de politie op. Er ont- 

Meer geluk hadden de Nijmeegse mannen bij de 
tweede overval op de boterfabriek In Vierlings- 
beek. Weer was de directie In moeilijkheden ge- 
komen met de bonneninlevering en voor de twee- 
de maal moest Hans te hulp komen, om het on- 
derzoek onmogelijk te maken. 
Enkele dagen te voren waren twee man een 
kijkje gaan nemen, zich uitgevende voor inspec- 
teurs van het Rijkskolenbureau. Een aparte 
bewaking was er niet, maar het personeel moest 
in verzekerde bewaring worden gesteld. De buit 
bedroeg 17.000 boterbonnen en een hoeveelheid 
boter in natura. Ditmaal ondervonden de KP-ers 
de medewerking van het personeel van het pont- 
veer te Vierlingsbeek. De schipper zorgde er- 
voor klaar te liggen voor de afvaart en toén de 
mannen met de buit verschenen, bracht hij hen 
onmiddellijk over naar de Limburgse oever. 

Reeds in '43 bestond er een speciale afdeling 
van de groep, welke zich bezig hield met het' 

over de grens brengen van neergeschoten pilo- 
ten. Dit werk breidde zich in '44 hoe langer hoe 
meer uit. In Noord- en Midden-Limburg en in 
Oost-Brabant kwamen er bij de dagelijkse bom- 
bardementen op Duitsland een groot aantal vlieg- 
tuigen neer en een belangrijk deel der beman- 
ning wist zich met parachutes te redden. Na- 
tuurlek viel er een aantal springers in Duitse 
handen, maar honderden vonden hulp bij de il- 
legaliteit, die hen langs verschillende wegen 
naar België bracht. Het huis van Reybroek in 
Boekei werd een waar piloten-doorgangshuis. 
Na de geallieerde landing in Normandië maakte 
Hans zich zeer verdienstelijk met het inlichtin- 
genwerk. Hij hield er een hele verzameling post- 
duiven op na, o.a. op een eenzame plek op de 
Mookerheide. Dat de bondgenoten er hun voor- 
deel mee hebben kunnen doen is later gebleken 
uit het aan Hans verleende „Certificate of Merit", 
„awarded on behalf of His Britannic Majestys 
Government in the United Kingdom," als dank 
voor de belangrijke bewezen diensten, „in for- 
warding information about the enemy by car- 
rier pigeon to His Majesty's armed Forces". 
De KPO jaagt op groot wild. 
In het Zuiden is het Hans niet voor de wind 

gegaan. Van het begin af was daar het werk 
allereerst op voedselkraken en sabotage gericht. 
De resultaten van de centralisatie liepen niet zo 
vlot als men had gehoopt. Wel was de KP Mar- 
griet in 's-Hertogenbosch geactiveerd en was 
het Hans gelukt, steviger verband te leggen tus- 
sen de KP Nijmegen en die van Midden-Limburg 
en Heerlen, maar een kloppende organisatie zo- 
als die in het Noorden en Westen des lands be- 
stond, was niet tot stand gekomen. Het Limburg- 
se verzet, voortgekomen uit de sabotage in de 
mijnen, bleef die sabotage uit hoofde van de lo- 
cale gesteldheid, voor de spoorwegen en kabel- 
verbindingen met Duitsland en België, als voor- 
namer taak beschouwen, dan het bonnenkraken. 
Toen zich dan ook de behoefte deed gevoelen 
aan een dienst welke zich speciaal moest bezig 
houden met het opsporen en onschadelijk maken 
van provocateurs en verraders, werd Hans aan- 
gewezen als hoofd van dit apparaat. Het nieu- 
we apparaat kreeg van Hans de naam: KPO de 
KP-Opsporingsdienst of Opruimingsdienst. 
Hans koos voor de nieuwe afdeling zijn man- 
netjes uit de KP-Nijmegen en er was voor haar 
onmiddellijk het nodige werk aan de winkel. 
De liquidatie van provocateurs en verraders was 
voor de LKP een groot probleem. Op verschil- 
lende TOP-vergaderingen was deze kwestie uit- 
voerig besproken. De nood dwong ertoe; we- 
reldlijke en geestelijke autoriteiten werden ge- 
raadpleegd maar slechts langzaam was men tot 
een betrekkelijke oplossing van het probleem 
gekomen. De liquidatie berustte op het recht op 
verdediging van zichzelf en van anderen, daar 
was men het tenslotte wel overeens, maar in de 
praktijk bleef het een grote moeilijkheid. Pro- 
vocatie is herhaaldelijk voorgekomen in de ge- 
schiedenis van de LKP. In een vorig gedeelte 

  



van deze geschiedenis werd reeds gewezen op 
het verraad Brüne, dat zo funeste gevolgen had. 
Het KPO-werk lag volkomen in Dobbe's lijn: 
Hjj kon er zijn volle persoon zelf bij Inzetten. 
Reeds eerder was men in het Zuiden genood- 
zaakt geweest enkele liquidaties te verrichten. 
Op 3 Juli '43 werd de provocateur „De Kat" op- 
geruimd. Deze was in de LO doorgedrongen, 
maar in het laatste ogenblik kreeg men hem 
gelukkig „door". Het bleek, dat hij in opdracht 
werkte van de beruchte politie-luitenant Ver- 
stappen. Van 12 tot 15 April werd een wilde 
jacht ontketend op Willy Markus, maar deze 
wist aan zijn lot te ontkomen. Op Pinksterdag 
gelukte het de Nijmegenaren een berucht provo- 
cateur, caféhouder te Asten, onschadelijk te 
maken. 
Tijdens een bespreking in hotel Royal te 's-Her- 
togenbosch over een nieuwe vervolging van Wil- 
ly Markus, passeerde daar toevallig de reeds 
lang gezochte NSB-spion Van Brussel, bijge- 
naamd „De Kin". Hij stond reeds lang op de 
Ijjst, maar was met verlof en daardoor steeds 
onvindbaar geweest. In de Kerkstraat, tegenover 
de Protestantse kerk viel hij Hans, Ley, Eduard 
en Pietje in handen en een kogel van Ley maakte 
een eind aan zfln verradersleven. 

Opnieuw Johnny de Droog. 
In het begin van Juni was Hans voor de zoveel- 

ste maal naar Arnhem gereisd om het 
spoor van Johnny de Droog te volgen. Honder- 
den slachtoffers had dit ongure individu reeds 
op zijn geweten. Het gewetenloze monster ken- 
de geen scrupulus als het op geld verdienen aan- 
kwam en Judasloon stroomde hem voor zqn 
sinister werk in ruime mate toe. Hij stond be- 
kend als een goed pistoolschutter, die uit alle 
standen schieten kon. 
Daar hij de wraak van de illegaliteit vreesde, 
had hij zich voorzien van een pantservest, dat hg 
voortdurend droeg. Hans zou het als bekroning 
van zijn illegale werk beschouwen, als het hem 
gelukte de  — wereld van deze pest te be- 
vrijden, maar steeds weer zaten de omstandig- 
heden hem tegen en ook nu weer moest hij on- 
verrichterzake terugkeren. 
Een maand later op de 7e Juli kwamen Hans 
en Petertje, die hem als koerierster steeds ver- 
gezelde, terug van een TOP-vergadering ten hui- 
ze van Arie te Amsterdam. 
In de trein werden ze gecontroleerd op persoons- 
bewijzen. Een Joods echtpaar werd gearresteerd 
en naar het politiebureau te Nijmegen vervoerd. 
Waarschijnlijk werd Petertje door een der con- 
troleurs herkend, althans twee moffen-vrienden 
volgden het paar, toen dit het station verliet, 
maar Hans wist ze kwijt te raken. Nu werden 
evenwel de rollen omgekeerd en op zijn beurt 
ging 'Hans de beide achtervolgers schaduwen. 
Hij liet door Mat enige mannen van de KP ont- 
bieden en dezen stelden zich op in de buurt van 
de Wehrmachtskommandantur, waarheen de he- 
ren, nadat zij het politiebureau hadden verlaten, 
waren heengegaan. Na enige tijd kwam een der 
SD-ers naar buiten. Guus en Huib volgden hem 
op de fiets maar schoten niet, omdat zij de ze- 
kerheid misten „de goede" voor te hebben. Hij 
ging een kapperswinkel binnen en telefoneerde 
om zijn kameraden. Er kwamen er twee om hem 
af te halen en met zijn drieën wandelden ze naar 
het station. De KP volgde hen op de fiets. Bij het 
station viel het eerste schot. 
De burgers stoven in alle richtingen uiteen. Een 
waar vuurgevecht volgde. Verschillende Duitse 
soldaten die het station verlieten en verbijsterd 
dachten, dat er oproer was uitgebroken, begon- 
nen mee te schieten. 
Eén der SD-agenten ontving een voltreffer, 
zakte in elkaar en moest naar het ziekenhuis 
worden overgebracht. Van de verwarring, die er 
ontstond, maakte de KP gebruik om te verdwij- 
nen. Geen van de mannen had enig letsel opge- 
lopen. 
De maand Juli bracht, ook de distributiekraak 
in Schijndel. Veertien dagen later moest het kan- 
toor Wijchen er aan geloven. In Schijndel be- 
stond de buit uit 3000 kaarten en de kraak in 
de laatste gemeente bracht er 18000 op. De 
laatste overval ging zo voorspoedig, dat de deel- 
nemers later over de „Salonkraak" spraken. 

Na de grote aanval op het Centraal-Bevol- 
kingsregister in Den Haag door de Engelse 

luchtmacht, werd het gedeelte van het register, 
dat de aanval had overleefd, naar Nijmegen 
overgebracht en opgeslagen in het klooster „Al- 
bertinum", waarin de Staatspolitie een kazerne 
had gevestigd. 
Een groep van 40 Schalkhaar-agenten bewaak- 
te het complex. De Wachtmeester der Staatspo- 
litie, H. Fraay, die ook de telexberichten aan de 
Nijmeegse KP doorgaf, was met de situatie op 
de hoogte en heeft Huib in gebouw en kelders 
rondgeleid om de moeilijkheden en mogelijkhe- 
den in ogenschouw te nemen. Daarna kon Huib 
als verwarmingsraonteur onder de vleugel ko- 
men, waar het restant van het Centraal-Bevol- 
kingsregister was opgeslagen. 
Een andere wachtmeester van de Staatspolitie, 
een voormalig genist, berekende, dat er 80 kg. 

❖ TWEE BRIEVEN ❖ 

Voor mif liggen twee brieven, een die getuigt van 
meeleven en blijde opgewektheid, een andere, die 
spreekt van eenzaamheid en bitter verwijt. 
De eerste vertelt van de vreugde, die het geven 
biedt, de tweede van het verdriet, door domme on- 
wellevendheid berokkent. 
Eerst dan de verheugende. Enige weken geleden ver- 
telde ik li over de vacantie, die plm. dertig Amster- 
damse Stichtingskinderen 
tussen vier en zes jaar in 
gastvrij Hardenberg gingen 
doorbrengen. De dolgeluk- 
kige kinderen hebben daar 
vijf weken lang genoten van 
allest wat Hardenberg en 
omstreken te genieten ga- 
ven en thans zijn zij „aan- 
merkelijk aangedikt" terug- 
gekeerd. 
Een bestuurslid van de 
plaatselijke afdeling schreef 
ons hoe dit experiment — 
want dat was het: dertig opgeschoten babies vanuit 
de broeierige Amsterdamse kas (t) cultuur tijdelijk over 
te planten op de fris-koude gronden van Overijsel 
.— was verlopen. 
„Wat", zo ongeveer schreef hij, „moet ik er eigen- 
lijk nog meer van vertellen dan dat bij het afscheid 
op 10 Juli verschillende kinderen stonden te tranen 
als grote mensen en verschillende pleegouders als 
kleine kinderen." 
Nee, inderdaad, het voorbeeld druipt van welspre- 
kendheid maar gelukkig vertelde hij er toch nog iets 
meer van. Bijvoorbeeld over dat kereltje, dat elke keer 
als hij de kans kreeg, het varkenshok open zette om 
zich dan, al springende, met de opgewekt knorrende 
varkens uitbundig te verheugen over de gulheid de- 
zer wereld. En over een onderwijzer, die zijn vrolijke 
pupil mee nam naar de klas om hem daar ten aan- 
hore van de bewonderende „jongs en maagies een 
versje te laten zingen, waarmee deze kleine ambassa- 
deur een rijke goodwill voor zijn stad Amsterdam 
oogstte. 
Met het oog op dit laatste hoop ik eigenlijk maar, dat 
geen Hardenberger over Amsterdam zal lezen, wat ik 
nu, overstappende op de andere brief, van deze stad 
moet vertellen, want de gekweekte goodwill zou weer 
gemakkelijk teloor kunnen gaan. Die tweede brief dan 
vertelt over een eenzame vrouw, wier man in bezet- 
tingstijd is omgekomen, die werd uitgenodigd op een 
feestavondje in een kring van oud-illegale vrienden. 
De uitnodiging alleen al deed haar goed en ze was blij 
haar nog steeds naar het verleden reikende gedachten 
voor enkele uren te kunnen richten op wat vrolijk- 
heid, muziek en zang. Vol hoog gestemde verwachtin- 
gen trad zij in de gezellige kring en zij liet zich zelfs 
overhalen aan de piano iets te zingen. Vroeger toen 
haar man nog leefde, deed zij dat veel en het schonk 
haar rust stpm te geven aan haar woordeloos ver 
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driet. Maar toen zij was uitgezongen voelde zij zich 

dynamiet nodig zou zijn om die vleugel van het 
gebouw op te blazen. Er was echter op dat mo- 
ment geen dynamiet beschikbaar. 
Daarom reisden een paar mannen naar Heerlen 
om te onderzoeken of daar een dergelijk kwan- 
tum te krijgen was en inderdaad gelukte het 
hun de benodigde hoeveelheid op de kop te tik- 
ken. Het gevaarlijke goedje werd met de nodige 
voorzorgen naar Nijmegen overgebracht. Juist 
toen het spul daar veilig was gearriveerd, werd 
bekend, dat de moffen het register hadden over- 
gebracht naar Huize Insulinde, te Hees en het 
bleek na een onderzoek, dat een aanslag daar 
ten enen male was uitgesloten. 
In de laatste helft van Augustus trok de KP 
naar Rotterdam. Er was uitgelekt, dat er in het 
magazijn „Nederland" op de Coolsingel een groot 
aantal uniformen lag opgeslagen en dat het mis- 
schien mogelijk zou zijn er het een en ander van 
te bemachtigen. De ploeg trok op dat bericht 
naar Rotterdam om de zaak eens rustig op te 
nemen. Het bleek inderdaad mogelijk, zonder al 
te veel risico in het gebouw door te dringen. 
Daarom besloot het stel het maar dezelfde avond 
te wagen. Om 5 uur werd de zaak gesloten. 
Kort daarop forceerden de mannen behoedzaam 
de deur. Het nog aanwezige personeel werd in 
bedwang gehouden en rustig werd de inventaris 
opgenomen. Een groot aantal uniformen werd 
ingepakt, op een bakfiets geladen, op de boot 
ingeklaard en naar Nijmegen gebracht. 

Word vervolgd. 

ineens niet goed, zij ging maar liever naar huis. Van 
alle kennissen persoonlijk nam zij afscheid: zij excu- 
seerde zich, zei dat zij erg moe was en niet langer 
durfde te blijven. Buiten voor de deur stonden ver- 
scheidene auto's, van de vroegere vrienden van 
haar en haar man, maar niet een was er, die aan- 
bood om haar gauw even naar huis te brengen. 
Zij moest maar lopen, het hele eind. 

Dat heeft haar verbitterd 
eerst, droef gestemd later. 
Hoe konden die kerels zo 
hatelijk doen, zo onbeschoft 
eigenlijk. Och ja, zij voel- 

J gk de het wel, zij was al 
■ goed veertig, een leeftijd 

■fc ■ waarop een vrouw de be- 
W langstelling van de mannen 

' niet meer heeft, verzets- 
slachtoffer of niet. Die van 
vijf en twintig, van dertig 
desnoods, die zouden 
straks netjes voor de 

deur worden afgezet en met alle égards worden be- 
handeld, waarmee een vrouw behoort te worden 
behandeld, maar zij, goed veertig  „Dag Me- 
vrouw, wel thuis en tot ziens." 
Nooit, nooit ging zij weer naar zo'n avondje toe, 
ze zou zich alleen wel redden, ze had niemand no- 
dig, basta! 
Zij had het erover met een kennis en het resultaat 
was de brief, die hier voor me ligt met het verzoek 
er iets over te schrijven. 
Misschien wordt van me verwacht dat ik fiolen van 
toorn uitstort over de hoofden van die onnaden- 
kende jongemannen, die een door het leed oud ge- 
worden vrouw alleen de donkere leegte van een 
hardvochtige stad instuurden, zonder een opwekkend 
woord zelfs  
Ik doe dat niet, hoewel deze kerels in hun hulpeloze 
Hollandse houterigheid -— want dat is het m.i. ge- 
weest — een naar een klein beetje hartelijkheid hun- 
kerende ziel van zich af hebben gestoten als een nare 
gedachte. 
Vele Nederlanders schijnen een beetje wellevendheid 
„gek" te vinden, bang, dat ze zullen worden uitge- 
lachen, terwijl anderszijds .—■ laten we het ook van 
die kant bezien — de stoerheid van de meeste Neder- 
landse vrouwen niet bepaald vraagt om speciale man- 
nelijke zorgen. 
Hetgeen niet wegneemt dat men zich steeds af heeft 
te vragen of de vrees voor wat bijzondere beleefd- 
heid niet nu en dan de oorzaak wordt voor schro- 
melijke onhartelijkheid. 
De jongemannen, waar het hier over gaat hebben 
„stumperig" gehandeld en ze mogen bedenken, dat 
wellevendheid eerst begint waar de apendressuur 
ophoudt, terwijl deze vrouw dient te beseffen, dat 
het de voor velen afschrikwekkend hoge muur der 
beleefdheid is geweest, die deze jongemannen weer- 
hield wellevendheid te betrachten. 

TOON. 

(Vervolg van pag. 1.) 

HET LANDOORLOGREGLEMENT. 

Het voorafgaande is als volgt in conclusies samen 
te vatten; 

a. De bezetter, die zich houdt aan de bepalingen 
van het L.O.R. met betrekking tot handhaving 
van openbare orde, rust en veiligheid, gaat vrij 
uit, gaan volkenrechtelijk bepaalde regeringsbe- 
voegdheden tot handhaving van openbare orde, 
rust en veiligheid over; 

b. het L.O.R. beperkt en regelt de betreffende be- 
voegdheden en het verzetsrecht van de bevolking; 

c. het volkenrecht laat de rechtmatigheid van de 
oorlog met betrekking tot de bezetting buiten 
beschouwing. Het regelt de feitelijke toestand, die 
gevolg is van de capitulatie en bezetting: 

d. volkenrechtelijk staat het gewapende verzet zwak 
tegenover de militaire bezetter; 

«. de Duitser was hier veel meer dan adeen militair 
bezetter. Het verzet was niet primair gericht 
tegen de militaire bezetter, maar tegen het opdrin- 
gen van een heidense nieuwe orde; 

f. inbreuk door de bezetter op volkenrecht en pri- 
maire mensenrechten rechtvaardigen verzet; 

g. betraffing van zodanig verzet is onrecht; 
h. de grens van het recht van zodanig verzet wordt 

bepaald door de grens van het aanwezige nood- 
weer; 

i. overschrijding van die grens door het verzet geett 
volkenrechtelijk weer bevoegdheden aan de be- 
zetter; 

j. het is ongeoorloofd een verzetsman zonder vorm 
van proces te doden; 

k. iedere vorm van kwelling, en de pijnbank om 
tot bekentenissen te dwingen, zijn verboden; 

1. alleen zij wier schuld deugdelijk bewezen is mo- 
gen worden gestraft; 

m. er moet evenredigheid zijn tussen schuld en straf; 
n. het leidt geen twijfel dat de Duitse bezetter door 

zijn optreden in het merendeel der gevallen het 
recht van bestraffing verloren heeft. 
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voor vaöeRs en moeóeRs 

OEDER, vertel eens wat van Adolf Hitier!" 

~ W?et U h,et n?9' dat boek' dat aJle' ook ..goede" boekwinkels ontsierde, waar het tot onze grote ergernis paradeerde. Tussen meer en andere ,(stonune boeken. 
-- En toch was dat boek niet zo stom! Neen! De machthebbers hadden hun psychologie. En die wis- 

. ten drommels goed, dat een vertelsel aan moeders knie oneindig veel meer bewerkt in het kinderleven 
en dus ook in het later mensenleven — dan welke andere invloed ook. 

O natuurlijk! Uw kinderen, die lezen kunnen, vooral de grotere, hebben de „voorloper" al haast stuk 
gelezen, die kennen ze al haast van bulten. 
Ja — dat boek van Johannes Post of Ambrosius staat op de lijst van verjaringsgeschenken — 
Neen — dat bedoel ik niet! 
U weet toch, dat verhaaltjes, door Vader of Moeder, op een schemeravond aan de kleinties Verteld, 
enorme indruk maken op de, kinderziel en vaak beslissend zijn voor het leven? 
En hebt U er nooit over gedacht, dat een kinderlijk eenvoudig verhaal van het verzet en zijn motieven, 
een opdracht is, die U door moet geven? De eerste beginselen van de strijd tussen goed en kwaad hebben 
de kleintjes toch óók uit sprookjes geleerd en de eerste godsdienstige waarheden hebben ze toch óók 

zS gekomen? bcluisterd en ziia toch óók als hct ware als sprookjes in hun ontvankelijke kinder- 
En hebt U er nooit over gedacht, dat een „sprookjes" verhaal over het verzet, waar Vader en moeder toch 
zelf „bij waren, er geweldig in zal gaan? 
En gelooft U niet, dat het vertellen van een sprookje uit die geweldige periode van Uw leven, het dóór- 
geven is van een opdracht, het aanwijzen van een levensweg, het leggen van een fundament in Üw 
kind, het tonen van de consequenties van de godsdienstbeleving? 
Zeker — het zal U gaan als velen, wie de woorden op de lippen besterven, als zij beginnen, omdat ze 
links en rechts op smartelijke herinneringen stuiten en hun eigen woorden als zoVele messen In hun hart 
dringen. 
En velen kunnen geen verhaal doen over dingen, waar ze zelf „bij" waren, en dit vinden we bij de mees- 
ten en de besten. Maar vergeet niet; het zijn Uw kinderen, die In Vader en Moeder geen verheerlijkers 
zien van eigen daden het zijn Vader en Moeder, die immers tóch alles kunnen, en alleen maar goede 
dingen doen, en sterk zijn en heldhaftig? 
Het zijn Uw kinderen, die uit het kleinste plooitje van Uw gezicht Uw verdriet aflezen en daarin diep 
meevoelen, en voor zijn kinderen schaamt men zich niet. 
Onuitwisbaar zal dit sprookje van de strijd om het goede In hen gegrift worden en duurzamer dan 
brons zal in hun kindergemoed een gedenkteken verrijzen voor vader en moeder, die wijzen in de rich- 
ting die zij later moeten gaan. 
En zeg vooral niet: Ik kan niet vertellen! Och — wat een groot mens onbeholpen vindt, is voor een 
kind rijk, al was het alleen maar omdat het van vader of moeder komt. 
Hun weelderige fantasie kleedt elk woord aan, zoals zij een onooglijk stuk hout aankleden; elke voor- 
stelling wordt gekleurd, zoals ze de advertenties uit de krant kleuren. 
En misschien ontdekken veel ouders, hoe goed ze eigenlijk vertellen kunnen, ouders, die daar vroeger 
nooit tijd voor hadden, maar misschien nu voelen, dat het wel eens nut kon hebben voor later. 
Voor héél véél later? r 

Dat weet God alleen. JULES JANSSEN, 

KLEINE KEUKENIADE 

T k heb deze week ruzie gehad met mijn vrouw. 
1 Dat gebeurt me niet zo gauw, want in de regel 
is haar ja mijn ja en haar neen mijn neen, de 
beste regel voor een ongestoord huwelijksgeluk. 
Maar deze keer had ik nogal een pé-bui, want 
inplaats van fijn te mogen stofzuigen moest ik 
haar helpen met de vaat. En daar heb ik het 
land aan, gruwelijk het land. 
„Wat gaat mij verdorie die vuile vaat aan," 
snauwde ik zacht doch beslist voor me heen en 
ijskoud begon ik een langzaam-aan actie. 
„Heb je de krant al gelezen, jong" vroeg ze, 
terwijl ze stond af te drogen. Ze had gelukkig 
niks gehoord en niks door en daarom besloot ik 
het over een andere boeg te gooien. 
„Nee, kind," antwoordde ik en toen; pats er over 
heen: „daar heb ik het veel te druk voor". Weer 
merkte ze blijkbaar niets en ze ging verder: 
„Nou hebben ze die Vilder, je weet wel, van die 
Ballast Maatschappij, die moffenfirma, vrijge- 
sproken." 
„Zo," zei ik, „fijn voor die kerel. Tenslotte heeft 
ie even voor de bevrijding nog zijn leven gewaagd 
door een niet onbelangrijk bedrag aan geld in 
de illegaliteit te steken." 
Het was natuurlijk stom van me om zoiets te 
zeggen maar als ik de dampen in heb sta ik 
werkelijk voor niets. Met voldoening constateer- 
de ik, dat ik raak had geschoten want ze was 
even sprakeloos en dat gebeurt niet zo gauw. 
„Zo," zei ze toen en: beng ging de soepterrine 
op tafel, „zo, dus jij vindt, dat die kerels met 
hun bunkerbouw, met hun aanleg van vlieg- 
velden en met hun moffenfuifjes het vaderland 
hebben gediend. Jij vindt dus dat onze jongens 
stom hebben gedaan door " 
„Tuttut vrouwtje," deed ik (gemeen) lief, „dat 
zeg ik toch niet. Maar meneer De Vilder deed 
het toch ook niet voor zijn lol. Dat heeft 
Hirschfeld zelf verklaard. Zijn werk was boven- 
dien maar voor een vijfde Duits werk. Een 
  wie daar. op ziet is een kniesoor '.En 

voor dat vijfde deel waren ze nog slachtoffers 
van een onjuist advies ook. Wat kan je eraan 
doen als je verkeerd geadviseerd wordt? Van 
die kant moet je het toch ook eens bekijken?" 
Dat was gezegd en krachtig boorde ik de vaat- 
kwast in het veel te nauwe roomkannetje, zo- 
dat het zeepsop me langs de oren spoot. Ge- 
laten wachtte ik verder de bui maar af. 
Ik ken haar. Juist, de handen in de zij, het 
hoofd voorover, een liniaal-rechte voor tussen 
de ogen en dan een stem die je narcotiseert en 
flui.-elig vierendeelt. 
„Wat vertel je me daar," begon ze. „Jij, die nog 
niet eens behoorlijk de vaat kunt doen. Durf jij 
die kerel nog voor te spreken?" 
De logica ontging me ten enenmale, maar ik 
hield (als de wijste) mijn mond." Slachtoffers 

van een verkeerd advies. Poeh, mocht wat. Of 
die lui zelf geen hersens hebben. Geld wilden ze 
hebben, hoe of van wie gaf niet. Handel dreven 
ze, eerst vormden de geallieerde piloten het han- 
delsobject en daarna nog gauw even de illega- 
len." Toen kwam het klassieke voorbeeld: 
„Spring jij in de sloot als ze je dat adviseren? 
Diefstal is diefstal, moord is moord en zo is 
collaboratie collaboratie. Daar kunnen honderd 
bijzondere rechters niks aan veranderen. Maar 
jullie mannen denken en kletsen in kronkels en 
draaien achter de waarheid om. Hebben die 
kerels de moffen geholpen, ja ofte nee " 
Ik voelde het, die vraag was niet rhetorisch 
meer, maar eiste antwoord en dus zei ik; „Ja 
wijfie". 
„Hebben ze de geallieerden tegengewerkt, ja 
ofte nee". 
Ik kreeg een gevoel alsof ik voor het hele dorp 
de vaat moest doen, maar ik hield me blauw en 
zei weer: „Ja wijfie." 
„En hebben ze daarmee onze jongens tegenge- 
werkt, ja ofte nee " 
Het dorp werd als in een nachtmerrie tot een 
stad en weer beaamde ik: „ja wijfie". 
„Juist," triomfeerde ze, „en daarmee hebben 
ze zich op één lijn gesteld met de ennesbejers." 
„Die rot-kwast zit vast in het roomkannetje," 
probeerde ik bij wijze van afleiding. 
„En als jij die kerels voorspreekt stel jij je ook 
op een lijn met de ennesbejers en hoor je in een 
kamp thuis " 
Barst, deed het kannetje en brak met een 
zachte klik in tweeën. 
Het gesprek was nog niet ten einde doch, ver- 
geef me, dit verhaal wel. 

TOON. 
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£ïet een zekere schroomval- 
ge eerbied namen we dit — 

Zoals men pleegt te zeggen — 
kloeke boekwerk in handen. 
En de in zulk een geval ga- 
bruikellike termen róllen ons 
ook vlot uit de pen: deze 
fraaie uitvoering, dit prach- 
tige _ papier, die schat van 
foto's. 

Maar de eerste indruk doet wel veel, doch niet 
alles. Het duurde even voor we ons onder 't lezen 
realiseerden, wat er eigenlijk aan haperde, doch 
toen zagen we 't ook des te scherper. 
„De tyrannie verdrijven", geeft niet helemaal, 
wat de vorm belooft. 

We twijfelen nog of het vierdelige „Onderdruk- 
king en verzet", waarvan we 't prospectus lazen 
er in zal slagen een volledig en verantwoord 
beeld van de barre jaren onder de Moffenhak te 
geven. En wat voor de schare geleerde mede- 
werkers aan laatstgenoemd werk een toer zal zijn 
— hoe zullen Norel en Dr. Terlaak Poot dat in 
640 bladzijden bereiken? Ze móesten wel vlot 
over de dingen heenglijden en grote lijnen trek- 
ken — en hoe mogelijk is dit voor een periode 
van nog geen vier jaar, laat staan een halve eeuw 
oud. Naar onze bescheiden mening derailleren de 
schrijvers dan ook bepaald hier en daar bij 't uit- 
zetten van de weg der bezettingshistorie door 't 
struikgewas der feiten, dat voorshands boven ons 
aller hoofd blijft uitsteken en zo het oriënteren 
voor Norel en Dr. Terlaak Poot en een ieder wel 
erg moeilijk maakt, wijl het breder uitzicht ver- 
hindert. Vooral daar, waar de samenstellers de 
geschiedenis van de LO en de LKP onder handen 
nemen, spraken voor ons deze bezwaren sterk. 
Het is hier niet de plaats onze bedenkingen dien- 
aangaande breed uit" te meten en het is ook niet 
zo, dat de wijze, waarop zij dit deel van de be- 
zettingshistorie behandelen, kenmerkend is voor 
het gehele boek — gelukkig niet! Maar we wil- 
len toch wel even zeggen, dat men voor de we- 
derwaardigheden van LO en LKP beter terecht 
zal kunnen in 't Gedenkboek dan in „De tyran- 
nie verdrijven". 

Nu is echter een en ander niet het grootste be- 
zwaar, dat wij tegen deze prachtuitgave hebben. 
Binnen 't bereik van het mogelijke hebben de sa- 
menstellers er zeker van gemaakt, wat er van te 
maken viel. Vlotte, préttig-lezende journalistiek, 
die de vijf jaren van verdrukking voor de lezer 
doet herleven, geven ze zeker. En foto's, welke 
vele half-vergeten herinneringen weer uit hun dom- 
mel wakker schudden, bekeken we bij 't dozijn. 
Maar dat dit boek — kennelijk voor de grote 
schare van ons, kleine luyden geschreven •— ne- 
gen en twintig pop moet kosten, die omstandig- 
heid brengt ons tot een bedenkelijk hoofdschud- 
den. Want wij, die graag onszelf en alle anderen 
niet alleen tot lezen, doch ook tot kopen zouden 
willen aansporen, kunnen die dertig gulden slecht 
missen, vermits o.a. onze Jantjes en Henkies en 
Tinekes zo broodnodig in de nieuwe kleren moe- 
ten, als we er — naar we vurig hopen! —- een 
keer in slagen zulk een bedrag over te houden. 
Zomer en Keuning hadden o.i. beter gedaan door 
dit populaire werk voor een populaire prijs ih po- 
pulaire vorm te leveren. "Wij hebben nu •—■ moge 
het zijn; ten onrechte ,— een zwaar hoofd in 't 
slagen van deze uitgave. En juist omdat ze in 
haar soort zo heel goed is, spijt ons dat. 

Vlekjes in zulk een geheel? Kleine kunst ze aan 
te wijzen. Was Doorman admiraal? Dat Maar- 
schalk Tito in de galerij van strijders voor recht 
en vrijheid werd opgenomen, zit ons bepaald 
dwars. Het standpunt van schrijvers over pers- 
zaken, verschilt kennelijk hier en daar wel iets 
van het onze. De standaardzin van de „Flitspuit" 
luidde anders; „Waarom leef je nog? Waarom 
ga je niet naar Rusland?" En zo nog wel meer! 
Maar dit zijn vlekjes, die alleen opvallen als men 
ze beslist wil zien. „De tyrannie verdrijven". Een 
burgerman in rok en satijnen vest! Een best, doch 
te kostbaar uitgevoerd oorlogsboek! 

ADRIAAN VAN BOVEN. 
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I_I iermee maken wij een begin met de geschlede- 
^ ^nis van een verraad, dat twee sujetten pleeg- 
den en waardoor dertien makkers het leven ver- 
loren. 
Twee sujetten: de ene gedreven door wraakgevoe- 
lens, omdat zij zich op de teentjes getrapt voelde; 
de ander, omdat hi) de geestelijke achtergrond van 
het verzet, waarin hi] aanvankelijk werkzaam 
was, nooit heeft begrepen. 
Door dit verraad stierven Nederlanders, die de 
vlam van het verzet, waardoor zij zelf verteerd 
werden, hebben overgebracht tot in de volksziel. 
Met hun leven bezegelden zij hun waarlijk natio- 
nale houding, die haar drijfveren vond in de trouw 
aan het vaderland en de gehoorzaamheid aan hun 
Christelijke plicht. 
In grote eerbied herdenken wij de medewerkers 
van Den Haag, Scheveningen en Loosduinen, die 
op de dertiende Juli 1944 gearresteerd werden en 
de dood zijn ingegaan: echter niet als zij, die geen 
hoop meer hadden. 
Zij wisten zich geroepen tot de taak, die zij eens 
aanvaardden. 
Zij wisten, ook in de ergste beproevingen van het 
concentratie-kamp, waar zij hun steun en hulp 
konden vinden. 
Voor ons blijft de plicht om hen te gedenken, 
opdat wij, en we zeggen het schuchter, opdat wij 
hun taak zullen voortzetten. 

Me;", de Koning luidt het verraad in. 

Gorge van 't Sant of „van Houten", onder 
•velke schuilnaam hij werkte, had zijn verloof- 

de verboden nog langer omgang te hebben met 
één van haar vriendinnen, een zekere mej. de 
Koning. 
Deze dame zon op wraak: zij zou het George 
betaald zetten, dat hij haar niet goed genoeg 
achtte voor zijn verloofde. 
De. wijze, waarop zij deze wraakgedachte verwe- 
zenlijkte, is zó laag, dat men zich afvraagt hoe 
een mens tot dergelijke daden kan komen, temeer 
als men de aanleiding tot deze daden kent. 
Reeds twee jaar lang was George bezig met zijn 
ondergrondse werk. Het bleef voor zijn naaste 
omgeving helaas niet verborgen, welke bezigheden 
hem dikwijls 's avonds buitenshuis voerden. 
Ook mej. de Koning was hiervan op de hoogte 
en zij greep deze wetenschap aan om hiermee haar 
„winst" te doen. Na enig beraad ging zij naar de 
SD, waar een zekere „Bultenaar" haar te woord 
stond en aandachtig luisterde naar hetgeen zij op- 
diste. Het verhaal was zo sterk gekleurd, dat hij 
aanvankelijk dacht het geheel als een „Liebesge- 
schichte" van zich af te kunnen schuiven en er 
verder geen aandacht aan behoeven te schenken. 
Hiermee had hij buiten de waard gerekend. 
Mej. de Koning bleek geen waard te zijn, die een 
eens begonnen „spel" liet afbreken, ook al gebeurde 
dit door een SD-agent. 
Toen de dagen weken werden, waarin zij dus 
ruimschoots gelegenheid had, om de volle conse- 
quenties van haar daad zorgvuldig te overden- 
ken, en zij nog niets bemerkte van enige maatre- 
gelen tegen George, belde zij de SD op. Zij 
eiste, dat men haar beweringen voor ernstig zou 
nemen en zij staafde dit nogmaals met het noe- 
men van enkele feiten. Een afspraak om 's avonds 
in hotel de Kroon te komen, volgde. Nog kon 
zij terug en, door George te waarschuwen, haar 
lage daad ongedaan maken. Helaas, zij ging naar 
het hotel, waar twee SD-ers aanwezig waren, 

Verraders zijn ook bij hen, wier 

partij zij kiezen, gehaat. 
SC 

Tacitus. 

-vm 

George van t Sant, 

Geboren 19 Juli 1918 te Den Haag. 
Overleden 6 Februari 1944 te Bergen-Belsen. 

Reeds in 1943 ontmoeten we George, of zoals 
we hem beter kennen „v. Houten", in die 

speciale groepjes, die, zonder enige bredere or- 
ganisatie, alles deden wat ze maar konden. 
Het werk van al de enkelingen, die zo streden als 
hij, kan niet licht overschat worden. Het waren 
de golfbrekers, die de aanrollende golven van het 
nazisme reeds een deel van bun kracht deden ver- 
liezen. 
Ze poogden de houding van het grootste deel van 
ons volk, om te buigen tot één van krachtig be- 
wustzijn van eigen grootheid, waar onze geschie- 
denis zoveel voorbeelden van geeft. 
Van huis uit'opgevoed in de onverbreekbare trouw 
aan het devies „God, Neerland en Oranje, één", 
liet George's houding geen twijfel bestaan omtrent 
de richting, die hij in zou slaan bij de bestrijding 
van het nationaal-socialisme. 
De ideologie van deze, met geweld over ons ge- 
komen wereldbeschouwing, onderkende hi] als een 
zeer gevaarlijke, waartegen de krachtigste houding 
moest aangenomen worden. 
In heel zijn leven was George trouwens conse- 
quent. 
Zijn levenshouding werd dag aan dag gericht naar 
de geboden Gods, aan Wie hij verantwooding voor 
zijn doen en laten wist schuldig te zijn. 
Op kantoor van „De Nederlanden", werkte hij 
rustig door en, hoewel ieder wist hoe hij over het 
verzet dacht, begreep toch niemand hoe fel hij in 
feite zijn strijd reeds voerde. 
Samen met Piet Blaauw (een verzetsvriend, die 
we in één van de volgende nummers zullen her- 
denken), werkte hij aan het hem gestelde doel; zo- 
veel mogelijk de voet dwars te zetten aan de tal- 
loze verordeningen, waardoor ons volk geknecht 
moest worden. Toen Piet- Blaauw gearresteerd 
werd, kwam George in contact met de latere ver- 
rader Rietveld en de groep van kleine Teus. In 
groepsverband werd zijn werkKiamheid nog eens 
vergroot. 
Hij werd een medewerker, die niet zozeer op de 
voorgrond trad, doch die een van de sterke scha- 
kels was, die de ketting van het verzet onver- 
breekbaar maakte. Hoe hij in handen van de SD 
viel, leest U in het nevenstaand artikel. Na met 
verschillende gevangenissen en kampen te heb- 
ben kennis gemaakt, kwam hij in Bergen-Belsen 
terecht, waar hij stierf op 6 Februari 1944. 
We zullen hem niet licht vergeten. 

die haar vroegen om een volledig signalement 
en een foto. Ze gaf deze grif. Zonder aarzeling 
leverde zij een oude vriend over aan de SD, 
waarvan zij toch wist, dat deze geen pardon zou 
kennen. 
Na enkele dagen moest zij zich opnieuw op een 
neutraal adres vervoegen om enkele aanvullende 
inlichtingen te verstrekken, en hulp te verlenen 
bij de opsporing vaff George. Na onderzoek was 
het de SD gebleken, dat de gezochte niet meer 
thuis was en waarschijnlijk op een ander adres 
was ondergedoken. Haar hulp werd verzocht 
om hierachter te komen. Het was nogal een- 
voudig: zeven Juli was de verjaardag van Geor- 
ge's verloofde, die zij gewoonlijk in huiselijke 
kring vierde. George zou dan zeker niet ont- 
breken. Alles wat de SD dus maar te doen had, 
was, op de avond van dezelfde dag, het huis te 
overvallen. Er werd een plan opgesteld, waarbij 
mej. de Koning een lage rol zou moeten vervul- 
len. Als een Judas zou zij haar vriendin op die 
avond bezoeken en daarbij verkennen of Geor- 
ge inderdaad aanwezig was. Met een onbezwaard 
hart accepteerde zij die rol. De SD zou zich er- 
gens in de omgeving van het huis ophouden, 
zodat er geen mogelijkheid voor de gezochte 
zou zijn om nog te ontvluchten. Aldus gebeurde. 
Als verjaarscadeau nam de verraadster een  
bijbeltje mee, dat ze schonk als lief aandenken 
aan de oude vriendschap. Qemener en hartelozer 
kon het niet. Na „gezellig" enkele ogenblikken 
in haar oude vriendenkring doorgebracht te heb- 
ben, ging zij weg, rechtstreeks naar de drie SD- 
ers, die in de buurt op post stonden. Deze heren 
hadden een bouquet bloemen bi) zich, dat zij als 
introductie zouden gebruiken. Eén belde aan, ter- 
wijl de andere twee iets achteraf stonden. Annie, 
George's verloofde, deed de deur open en nam 
het cadeautje, dat van een goede kennis heette 
te zijn, in ontvangst. Terwijl zij naar het kaartje 
zocht, dat tussen de bloemen lag, werd zij" aan 
de kant geduwd en stormden de SD-agenten 
naar binnen. 
George werd overmeesterd en de verdere aanwe- 
zigen Werden onder bedreiging van een revol- 
ver, onder arrest gesteld. Allen moesten mee en 
werden overgebracht naar de Dienststelle. 
Mej. de Koning had haar doel bereikt. Haar ver- 
langens waren bevredigd. Zij kon nu rustig naar 
huis gaan: de SD nam het verdere wel voor zijn 
rekening. 
Bij het verhoor, dat direct na aankomst volgde, 
kwam vast te staan, dat George een kamer be- 
woonde in een perceel aan de Groot-Hertoginne- 
laan, welke kamer hij deelde met een andere 
onderduiker. 
De sneeuwbal ging aan het rollen  

Rietveld gaat de tragedie groter maken. 

"TNezelfde nacht werd een huiszoeking verricht 
E-'in het bovengenoemde huis, waar men alleen 
een vrouw aantrof. Wie deze vrouw was. wist de 
SD niet, maar door haar donker uiterlijk werd zij 
voor een Jodin aangezien en meegenomen. 
Het was de vrouw van Rietveld, een illegaal wer- 
ker, die in zijn kring het vertrouwen genoot van 
iedereen. Overigens een misplaatst vertrouwen. 
Hiervan zullen wij U de volgende week vertellen. 

JAN K. 



❖ EEN VRIJ NEDERLANDS BESTUUR BESTREED DE VIJAND 
fïecvolg van pag. 3) 
Juiste en doelmatige verdeling van banden ten ge- 
rieve van essentiële bedrijven, dokters, geestelijken e.d. 
Wel moest door het bureau voor Economische Zaken 
tot vaststelling van maximumprijzen en maximum- 
winstpercentages voor verschillende goederen worden 
overgegaan, teneinde prijsstijging zoveel mogelijk te 
voorkomen en een zekere prijrenstabilisatie in te voe- 
ren. Toch stegen de kosten van levensonderhoud 
enorm. • 
Wat de woninghuurprijzen betreft werd ook regelend 
opgetreden. De prijzen liepen te veel op, doordat men 
op Cura^ao met een ernstig tekort aan woningen kreeg 
te kampen. 
Vervolgens had men de Inkoopcentrale Curagao, in 
de wandeling de In Cu. genoemd. Deze had tot 1945 
de taak om te bevorderen dat de goederen die parti- 
culieren niet of bezwaarlijk zonder tussenkomst van 
overheidswege in het buitenland konden betrekken, 
naar behoefte voor Cura^ao te verkrijgen. Ook ver- 
leende de In Cu. bij alle voor het gouvernement van 
Curagao noodzakelijke inkopen in de vreemde haar 
medewerking, behalve voor militaire goederen, die 
rechtstreeks besteld konden worden. Dan zorgde de 
In Cu., die in nauwe betrekking stond met" de Neder- 
landse Aankoop Commissie (Netherlands Purchasing 
Coramission) in New York, voor de nodige voorrangs- 
vergunningen, requisitie en scheepsruimte. 
Omvangryk Rechtsverkeer In Oorlogstijd. 
Andere maatregelen betroffen het Prijsrecht, zorg aan 
oorlogsslachtoffers afzonderlijk en vooral een belang- 
rijk oorlogsinstituut, de Curataose Commissie Rege- 
ling Rechtsverkeer in Oorlogstijd. Deze Commissie 
oefende zonder enige beperking alle -echten, welke 
voortvloeien uit verbintenissen, waarbij de vijand, een 
vijandelijke onderdaan of een persoon gevestigd of 
Zich bevindende in vijandelijke gebied, partij is. Zij 
regelde alle financiële transacties betreffende de in 
Curajao aanwezige vijandelijke onderdanen, zoals 
reeds bij het Interneringskamp op Bonaire beschre- 
ven, en verder alles wat haar door de gouverneur 
werd beschreven, en verder alles wat haar door de 
gouverneur werd opgedragen Het is duidelijk, dat dit 
In de economische oorlogsvoering een belangrijk in- 
stituut werd, dat onder leiding van Dr. Sylvain I. 
Groen, thans in Haarlem, kwam te staan. De Cura- 
Saose Regeling Rechtsverkeer in Oorlogstijd was 
reeds op voorhand gereed gemaakt en kon bij besluit 
van 11 Mei 1940 in werking treden. Later is zij tal- 
loze malen gewijzigd en aangevuld. Een compleet ge- 
heel van dit merkwaardige instituut is te vinden in 
Publicatieblad 1944, no. 153. Daarbij werd zakelijk 
contact met vijandelijke onderdanen en firma's of 
vennootschappen, die welke voorkomen op de zg. 
zwarte lijst daaronder begrepen, verboden zonder 
voorafgaande toestemming van de Curataose Com- 
missie Rechtsverkeer in Oorlogstijd. Ditzelfde was 
het geval ten aanzien van personen, firma's en ven- 
nootschappen gevestigd in door de vijand bezette 

❖ 
streken. 
De Commissie controleerde zo goed mogelijk de in- 
en uitvoer van goederen en men kreeg geen toe- 
stemming als niet was nagegaan, dat zowel leveran- 
cier als geadresseerde „in orde" waren. Anders wer- 
den de goederen aangehouden. Voorts werd het be- 
heer over het vermogen van al deze personen en za- 
ken in handen gelegd van voormelde Commissie. 
Goederen van verlofgangers verkocht. 
De Curagaose Commissie Regeling Rechtsverkeer in 
Oorlogstijd in de op deze wijze voor de zich in be- 
zette streken bevindende vennootschappen, firma's en 
personen ongeveer 3.000.000 G. De Commissie nam 
aldus hun belangen, die zij zelf niet konden beharti- 
gen, gedurende dé oorlog waar. Zo werden ook na- 
latenschappen beheerd en afgewikkeld, huisraad en 
ijskasten aan verlofgangers toebehorende werden ver- 
kocht. Dit laatste wekte toen het bekend werd verba- 
zing, maar was niet zo vreemd, al strekte het ten 
bewijze hoe groot de macht dezer Commissie was. 
Immers: Curatao had schreeuwend gebrek aan ijs- 
kasten. Een groot aantal was opgeslagen door verlof- 
gangers, die toch niet terug konden komen en bij 
terugkeer na zovele jaren hun ijskasten vermoedelijk 
bedorven en onbruikbaar zouden hebben bevonden, 
„Rechtsverkeer" verkocht ze en toen de oorlog voor- 
bij was, werd de eigenaars het geld ter hand gesteld. 
Krachtens hetzelfde besluit van 11 Mei 1940 waren 
alle bestuurders van rechtspersonen in vijandelijk ge- 
bied, daaronder begrepen door de vijand bezet ge- 

' bied, van rechtswege geschorst en onbevoegd om voor 
deze rechtspersonen belangen te behartigen. Voor zo- 
ver nodig voorzag „Rechtsverkeer" in het bestuur 
door nieuwe bestuurders te benoemen. 
Algemene vergaderingen van rechtspersonen konden 
niet gehouden worden dan met voorafgegane toestem- 
ming der Commissie. Zij hield nauwkeurig toezicht 
op de agenda en gaf haar toestemming alleen dan 
als de belangen van aandeelhouders niet in het ge- 
drang kwamen en aan de loyaliteit van de voorge- 
stelde bestuurders niet te twijfelen viel. Aan op 
Cura^ao gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende 
verenigingen gaf de Commissie tenslotte een alge- 
mene toestemming; deze behoefden derhalve geen 
toestemming meer te vragen en werden zo in gene 
dele in haar doen en laten belemmerd. 
165 Zetels naar Curagao verplaatst. 
Ook regelde de Commissie de zg. Zetelverplaatsingen 
van ondernemingen enz, welke zetels onder rigueur 
van de wet van 26 April 1940, Staatsblad no. 200 
— de laatste wet, die in Curagao werd ontvangen en 
afgekondigd! — naar Curagao werden overgebracht. 
Krachtens deze wet, „houdende voorzieningen met 
betrekking tot de in de gebiedsdelen van het konink- 
rijk gevestigde naamloze vennootschappen en andere 
rechtspersonen, alsmede betreffende zeeschepen, die 
gerechtigd zijn tot het voeren van de Nederlandse 
vlag", brachten ongeveer 165 naamloze vennootschap- 

pen enz. haar plaats van vestiging over naar Curagao, 
zowel uit Europees Nederland als later uit Oost- 
Indië. 
Afgezien van, de juridische zijde van de zaak heeft 
deze zetelverplaatsing voor Curagao allerlei gevolgen 
gehad, die niet zullen nalaten thans de positie van 
Curagao binnen de constellatie van het koninkrijk, 
door de oorlog in meer dan een opzicht veranderd, ten 
gunste te bepalen. Door deze zetelverplaatsing konden 
deze vennootschappen enz. hun bedrijf voortzetten en 
aldus de bestaande markt voor het Nederlandse 
gemenebest behouden. Nieuwe markten konden worden 
veroverd. Een enkel bestuur heeft het doel zetelver- 
plaatsing voorbijgestreefd, doch dit kan niets afdoen 
aan voormeld feit. Dat zulks hoge uitzondering is ge- 
bleven is te danken aan het feit, dat in verreweg de 
meeste gevallen de weg via bekrachtiging door de 
gouverneur van Cura^ao is bewandeld. Deze gaf geen 
bekrachtiging op de acte van zetelverplaatsing dan 
na ingewonnen advies van de Curataose Commissie 
Regeling Rechtsverkeer in Oorlogstijd, die op haar 
beurt een onderzoek instelde ten aanzien van de be- 
voegdheid van de verzoeker en de motieven, die aan- 
leiding gaven tot de zetelverplaatsing. 
Voor naamloze vennootschappen die voorheen haar 
bedrijf reeds oefenden in Curagao, was zetelverplaat- 
sing in het bijzonder van belang. Zij waren daar- 
door in staat hetzij dat bedrijf op dezelfde voet te 
blijven voortzetten, c.q. in ruimere mate te ontplooien. 
Dr. Groen, die zo vriendelijk was een en ander uit 
de geheimzinnige arbeidskring van deze Commissie 
aan de schrijver mede te delen voor dit artikel, Zeide, 
dat hem niet bekend was van zetelverplaatsingen 
van naamloze vennootschappen, die op Cura<;ao te- 
voren niet haar bedrijf hadden en dit daarna hier 
zijn gaan oefenen. 
De meeste der overgeplaatste naamloze vennootschap- 
pen hebben haar kantoor gehad en haar bedrijf ge- 
oefend buiten Curatao. Het belang der overplaatsin- 
gen was dus een belang voor de staathuishoudkunde 
van het gebiedsdeel Curagao, want fiscaal had geen 
enkele zetelverplaatsing enige betekenis. Naar luid 
van artikel 19 lid 1 van meergenoemde Wet werd de 
zetelverplaatsing bij de heffing van de belastingen als 
met geschied aangemerkt! 
Slechts kon een klein rechtstreeks financieel belang 
worden geschapen door de Handelsregisterverorde- 
aing, al laat het zich aanzien, dat door de late tot 
standkoming vele verschuldigde bedragen niet of niet 
gemakkelijk zullen binnenkomen, wijl de betrokken 
naamloze vennootschappen nimmer het voordeel van 
het Handelsregister hebben gehad, hetgeen wel het 
geval geweest zou zijn, indien de instelling vóór 1942 
of liefst in 1940 had plaats gehad. 
Bij de rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen, 
die werden overgeplaatst een vrijwel uitsluitend sym- 
bolische betekenis. Vermeld zij tenslotte nog, dat 
voor zover bekend geen enkele naamloze vennoot- 
schap naar Aruba of de andere eilanden werd over- 
geplaatst. 

DE ILDEMEEKE IDKSIZUDE UNIE O. 

te Arnhem vraagt voor haar Constructie-afdeling 

werktuigkundige constructeur - tekenaars 

Zij, die in de algemene machinebouw practische ervaring hebben, 
genieten de voorkeur. 
Goede sociale voorzieningen, waaronder pensioenfonds. 

Uitvoerige sollicitaties onder bijvoeging van pasloto worden inge- 
wacht aan het adres Velperweg 76 te Arnhem. 
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DRUKKERIJ H. J. KOERSEN 6. ZH. 

AMSTERDAM-, 
TELEFOON 3223' 
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IVOROL 
DE TOPKWALITEIT TANDPASTA 

ingevo ge papiertoewijzlna B.P.J 
no. 6398 verschijnt deze uitgave 
wekelijks en is de omvana van dit 
aummer 8 oaqina'e oaalna formaat 
29* 40 

TIEN machtig 
hulpmiddel ter bestrijding van alle 
uideuvels is Purol. Hoort in huis! 

1 Aan de leden en oud-leden der GOIWN in Nederland. i 
= = 
= Enige tijd geleden werd aan aüe afdelingssecretarissen in ons district een tweetal circulaires benevens = 
= een Invulformuller toegezonden. De reden hiervan was centralisatie van de administratie en opheffing i 
= van de contributie-achterstand. = 
= Als resultaat hiervan verwachtte het bestuur oen nauwer bijeenbrengen van de „oude getrouwen" f 
S desnoods in kleiner verband. 5 
| Tal van leden hebben in de loop van de laatste jaren echter Z.V1. verlaten en hun adressen zijn niet | 
| bekend. Ook blijken enkele secretarissen geen gelegenheid oehad te hebben de circulaires te distribueren. | 
| Het districtsbestuur doet dan pok een dringend beroep op hen, die de gemeenschap trouw willen i 
| blijven, om het formulier mat de circulaiiej af te halen bi) de afdelingssecrelaris ot bij ondergetekende. 1 
| We zouden het op prijs stel en indien wij uiterlijk 1 Augustus alle formulieren in ons bezit hadden. 1 
= We nemen aan dat zij, die niets va i zich iie en horen, geen prijs stellen op verder lidmaatschap. i 
= Namens het districtbestuur der GOIWN in Wert Zeeuws Vlaanderen = 

D. C. Bouwense,.Oude Haven 56, Oostburg, telefoon 150 i 
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BON *| De Zwerver in de Tropen 
ik wil meehelpen om dit ideaal te vei 
wezenlijken en verzoek U daarom een 

ZeepOSt/LuchtpOStabonDemenl VOOI 

(Zeepost f 1.50 - luchtpost f 4.50 per kwartaal.) 
Abonnementsgeld wordt per glro/postwisse' of bij aan 
bieding van een postkwitantle betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan 

Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 
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T ] et probleem der gijzelaars en re- 
' ' presailles culmineert in de vraag, 

of men iemand mag laten boeten voor 
de daad van een ander, waaraan hij 
volslagen onschuldig is. 
Deze vraag kan in haar algemeenheid 
niet ontkennend beantwoord worden. 
Dat dit velen tegenstaat is te begrijpen. 
Het is echter onwerkelijk, bepaalde onpleizierige con- 
sequenties van een stelsel van internationale rechts- 
regels niet te willen trekken. Wij willen trachten aan 
te geven, wanneer en in hoeverre, het nemen van 
gijzelaars en van represaille-maatregelen volkenrech- 
telijk gerechtvaardigd genoemd kan worden. 
Vooropgesteld zij. dat het nimmer geoorloofd is gijze- 
laars of represaille-maatregelen te nemen om aldus 
zijn oorlogsdoel te dienen. Beide maatregelen moeten 
— willen zij in bepaalde omstandigheden gerecht- 
vaardigd zijn — in ieder geval buiten de sfeer van 
de normale oorlogvoering liggen. Zij moeten een 
doel hebben, dat boven de oorlogvoering uitgaat en 
gerechtvaardigd worden door inbreuken op het oor- 
logsrecht. 
Bij het nemen van gijzelaars en van represailles gaat 
het om maatregelen, die afwijken van de gewone 
regelen van het oorlogsrecht, en die gerechtvaardigd 
zijn door voorafgaande inbreuken door de wederpartij. 
Zolang er geen neutrale internationale rechter is, 
die inbreuken op het oorlogsrecht kan constateren en 
bestraffen, zal het systeem van gijzelaars en repre- 
sailles als maatregel van zelfverdediging door de 
wederpartij toegepast blijven worden. 
Wij willen de onvermijdelijkheid van het in bepaalde 
omstandigheden nemen van gijzelaars en van repre- 
saille-maatregelen aan de hand van enkele voorbeel- 
den illustreren. In het begin van de tweede wereld- 
oorlog heeft het gerucht de ronde gedaan, — en 
wellicht was het meer dan een loos alarm —, dat 
Duitsland de Poolse volkskracht voor de toekomst 
wilde breken door het steriliseren van de Poolse 
krijgsgevangenen. Het is duidelijk, dat tegenover een 
dergelijke gruwelijke dreiging slechts een wederkerig 
uiterste middel effectief kan werken. Een dergelijke 
inbreuk door de Duitsers op het oorlogsrecht zou 
inderdaad represaille-maatregelen van de zijde der 
bevolking gerechtvaardigd hebben. Het niet treffen 
van zulke maatregelen zou immers de triomf van het 
onrecht verzekerd hebben. 
In de periode van de onbeperkte duikbotenoorlog van 
de strijd in 1914—1918 torpedeerden de Duitsers in 
strijd met het oorlogsrecht ook Rode Kruisschepen. 
De Engelse en Franse Admiraliteiten hebben dit ver- 
grijp terecht en met succes beantwoord met het plaat- 
sen van Duitse krijgsgevangenen als gijzelaars op de 
Rode Kruisschepen. 
Deze voorbeelden kunnen duidelijk maken, dat het 
systeem van gijzelaars en represailles als maatregel 
van zelfverdediging tegen inbreuken op het oorlogs- 
recht door de wederpartij onvermijdelijk is, zolang 
er geen neutrale internationale rechter is, die inbreu- 
ken op het oorlogsrecht kan constateren en bestraf- 
fen. 
Het recht tot het nemen van gijzelaars en represailles 
is de tegenhanger van het recht van verzet der 
bevolking: zoals de bevolking van een bezet gebied 
gerechtigd is inbreuken op het oorlogsrecht door de 
bezetter met verzet te beantwoorden, zo is de be- 
zetter gerechtigd inbreuken op dat recht door de 
bevolking te beantwoorden met het nemen van gijze- 
laars en represaille-maatregelen. 
Onverbiddelijke voorwaarde voor de gerechtvaardigd- 
heid van het nemen van gijzelaars en represaille- 
maatregelen door de bezetter is aldus, dat de bevol- 
king van het bezette gebied inbreuk heeft gemaakt 
op het oorlogsrecht. Is deze voorwaarde niet ver- 
vuld, dan zijn dergelijke maatregelen onrecht en in 
strijd met het oorlogsrecht. 
Het behoeft wel geen betoog, dat de inbreuken op 
het oorlogsrecht in de tweede wereldoorlog niet van 
de zijde van de bezette gebieden, maar van die van 

Het Landoorlogreglement 

door ]hv. Mr. C. M. O. van Nispen tof Sevenaec. 

Vorige week mochten wij U van de hand van 
Jhr. Mr. C. M. O. van Nispen tot Sevenaer, een 
artikel brengen „Landoorlogreglement". hande- 
lend over het probleem van het verzet. 
Deze week vervolgt de schrijver met een artikel, 
waarin Ok* aandacht besteed is aan de uitspraak 
van het Neurenbergse Tribunaal. 

> 

de Duitse bezetter gekomen zijn. Wanneer er in die 
oorlog dus een recht van gijzelaars en represailles 
aanwezig was, was dit niet aan de zijde van de 
Duitse bezetter, maar aan die van de bevolking der 
bezette gebieden. 
De uitspraak van het Amerikaanse Tribunaal te Neu- 
renberg in het proces tegen de van oorlogsmisdaden 
beschuldigde Duitse generaals gaat kennelijk van een 
andere opvatting uit. 
Onwillekeurig rijst het vermoeden, dat de Neuren- 
bergse beslissing meer gebaseerd is op een feitelijk 
internationaal gebruik, dat niet gedekt wordt door 
de idee van rechtmatigheid van zulk een gebruik, 
dan op regels van internationaal recht. Men kan zich 

HET PROBLEEM DER GIJZELAARS EN 
REPRESAILLES. 

kwalijk aan de indruk onttrekken, dat in de senten- 
tie van het Neurenbergse Tribunaal meer een mili- 
taire dan de rechtsopvatting aan het woord is. (al 
mogen die in feite natuurlijk niet met elkaar in strijd 
zijn). Men moet, vooral op het gebied van het 
volkenrecht, goed onderscheid maken tussen gebruik 
en gewoonte. De grote mogendheden hebben steeds 
de neiging gehad om door een feitelijk doen een ge- 
bruik in het leven te roepen, dat zij dan later te 
hunnen dienste als gewoonterecht trachten te intro- 
duceren. Maar zolang bij de regeringen van andere 
landen, bij de schrijvers en in de rechtsopvatting 
van de bevolking niet de overtuiging bestaat, dat 
zulk een gebruik ook rechtens gewettigd is, kan men 
niet van een gewoonterecht spreken. 
Wij kunnen dus veilig concluderen, dat het recht tot 
het nemen van gijzelaars en represaille-maatregelen 
volkenrechtelijk aan zeer enge grenzen gebonden is. 
Welke zijn die grenzen? 

LO.-LKP. FILM 

ZATERDAG 7 AUGUSTUS 's middags om 
TWEE UUR DERTIG wordt een scène uit de 
LO.-LKP. film opgenomen in de studio ZUIDER- 
KERK. ZANDSTRAAT 17, AMSTERDAM. 
Voor deze scène is een twintigtal figuranten no- 
dig. Wij roepen belangstellenden uit Amsterdam 
en omgeving op, zich voor die scène ter beschik- 
king te stellen op de aangegeven tijd en plaats. 
Leeftijden van 20 tot 50 jaar; zowel mannen als 
vrouwen zijn welkom. 
Neemt uw kans waar, iets van het filmwerk te 
zien en uzelf straks in de verzetsfilm te bewon- 
deren. U bewijst er de regisseur en ons een dienst 
mee. 

Vooreerst zal het nimmer geoorloofd 
zijn gijzelaars te nemen enkel om zijn 
oor'ogsdoel te dienen. Wil het geoor 
loofd zijn gijzelaar te nemen, dan moet 
tevoren vaststaan dat de wederpartij 
vo earecht verlet heeft en dat geen 
ander middel aanwezig i; om haar van 
haar onrechtmatig optreden af te bren- 

gen. Het zal verder geoorloofd zijn om gijzelaars te 
nemen teneinde aldus de bevolking te beroven van 
haar verzetsleiders, indien blijken mocht, dat er een 
algemeen verzet hangende is; van deze gijzelaars 
mag dan echter alleen de vrijheid op het spel staan. 
Wanneer een der elkaar beoorlogende partijen zich 
regelmatig vergrijpt aan onschuldige burgers van haar 
tegenstander, kan het zelfs geoorloofd worden haar 
daar van af te brengen met het uiterste middel van 
het achteraf executeren van genomen gijzelaars. 
Het recht tot het nemen van gijzelaars en represailles 
is dus enerzijds weliswaar aan zeer enge grenzen 
gebonden, - maar kan anderzijds niet over de gehele 
linie worden ontkend. 
De gesignaleerde uitspraak van het Neurenbergse 
Tribunaal gaat er dus terecht van uit, dat het in 
bepaalde omstandigheden geoorloofd kan zijn gijze- 
laars en represailles te nemen. Maar dit beginsel 
wordt ons inziens toegepast op een wijze, die in 
strijd is met het karakter van het instituut van gijze- 
laars en represailles. 
Het Amerikaanse Tribunaal beroept zich in zijn uit- 
spraak op de Amerikaanse „Regelingen voor de Oor- 
logvoering te Land", die het doden van gijzelaars 
blijken goed te keuren. Het gaat er voorts van uit, 
— en hierin komt meer de militaire dan de rechts- 
opvatting aan het woord —, dat het recht tot het 
doden van gijze'aars door vele naties, waaronder de 
Verenigde Staten, Groot Brittannië, Frankrijk en Rus- 
land, is erkend. Jammer genoeg geeft de sententie 
geen motivering van die erkenning van het recht tot 
het doden van gijzelaars. 
Wie intussen menen mocht, dat het vonnis een vrij- 
brief geeft tot het nemen en executeren van gijze- 
laars, vergist zich. Het blijft dit recht aan enge" gren- 
zen binden, maar geeft een uitwerking van de ook 
door ons gestelde eis van uiterste maatregel, die toch 
weer meer de militaire dan de rechtsopvatting aan 
het woord doet komen. Dit vonnis erkent terecht 
de bevoegdheid, die aan de bezettende macht toe- 
komt om de openbare orde en rust te handhaven en 
zich op die grond te verweren tegen aanvallen op 
zijn leven, maar zulk een verweer mag nooit leiden 
tot een regiem van terreur als dat van Lidyce, 
Oradoar en Putten. Die bevoegdheid van de bezet- 
tende macht veronderstelt tevens, dat de inbreuken 
op het oorlogsrecht van de zijde der bevolking van 
het bezette gebied komen. Een bezetter, die do^r 
zijn onrechtmatig en onmenselijk optreden zelf de 
regelen van het oorlogsrecht geschonden heeft, ver- 
liest uiteraard het recht gijzelaars en represailles te 
nemen voor daden van zelfverdediging van de bevol- 
king van het bezette gebied. 
De uitspraak van het Neurenbergse Tribunaal wekt 
de indruk, dat het Tribunaal zich dit niet voldoende 
gerealiseerd heeft. Toch moet voor ieder weldenkend 
mens duidelijk zijn, dat het wederrechterlijk optre- 
den van de bezetter voor de bevolking der bezette 
gebieden een toestand van noodweer heeft gescha- 
pen, die verzet rechtvaardigt. Dit uit noodweer ge- 
boren verzet is niet in strijd met het oorlogsrecht en 
geeft de bezetter niet het recht gijzelaars en represail- 
les te nemen. Noodweer tegen noodweer is geen 
noodweer. Het onmenselijk en wederrechtelijk optre- 
den van de bezetter rechtvaardigde en eiste verzet 
uit noodweer. Tegenover dit gerechtvaardigd verzet 
kan de bezetter zich noch op het landoorlogregle- 
ment, noch op noodweer beroepen. Een struikrover, 
die zich onverwacht tegenover een revolver geplaatst 
ziet, kan zich niet op noodweer beroepen, omdat de 
revolver op hem gericht wordt. 



de kastii.m: ex de «uillotime 

Sinds een paar jaren bekijken de mensen met 
belangstelling en ook met toenemende erger- 

nis de communistische praktijk. Wat zijn dat voor 
lieden, die sinds de vrede maar onrust blijven 
stoken en de herstellende wereldzieke geen rust 
gunnen? En vanwaar al die grillen en dwaashe- 
den van hun praktijken: nu eens broederlijk ver- 
eend met democratische volken in de strijd, dan 
weer in openbare vijandschap tegen de democra- 
tieën uitbarstend; nu eens lonkend naar het 
overheidsgestoelte, dan weer laster zaaiend over 
gezagsdragers; nu eens lokkend met mantel- 
organisaties en aandringend op fusies, dan weer 
in het publiek de scherpste partij-discipline ver- 
dedigend en scheldend op hen, met wie ze zo 
gaarne op de planken stonden. Voorwaar, een 
tactiek, die niet weinigen in verwarring moet 
brengen. 
Dwazen of snoodaards moeten 't wel zijn, deze 
communisten. 
Nu, dwazen zijn 't allerminst en als men ze 
snoodaards noemt, heeft men nog steeds niets 
van hun tactiek begrepen en loopt men boven- 
dien gevaar „ontwapend" te worden in de ont- 
moeting met een geschikte communist. Neen, 
men moet achter de schijn der dingen om naar 
het systeem zoeken. „Their is system in their 
madness", om Shakespeare eens aan te halen, en 
dat systeem leert men niet kennen uit de com- 
munist, maar uit het communisme. De commu- 
nist heeft er recht op, uit zijn geloof in de com- 
munistische ideologie beoordeeld te worden. En 
voor zijn tegenstander is dit de enige methode 
om het systeem in de grillen en dwaasheden te 
onthullen. 

Welk systeem steekt in de grillen van het com- 
munisme ? 

Uit bewogenheid over de ellende van de arbei- 
dersklasse is het communisme ontstaan in het 
hart van mensen, die afgerekend hadden met God 
en Zijn 'dienst en die hun geloof en vertrouwen 
stelden op een menselijke theorie. 
Het fundament hunner theorie was, dat de mens 
goed is, behalve indien hij iets bezit. In dat ge- 
val verdedigt hij met alle middelen zijn bezit. De 
ontwikkeling der maatschappij leidde nu volgens 
deze theorie ertoe, dat de armen armer en de 
rijken rijker zouden worden en dat aldus de 
catastrophe komen moest; de grote socialistische 
revolutie. 
Welnu, deze theorie stippelde het werkplan van 
het proletariaat uit. Het moest tot aan de revo- 
lutie de ontwikkeling in die richting stimuleren, 
het moest de revolutie zelf opvangen en leiding 
geven en het moest tenslotte uit de revolutie te 
voorschijn komen als de bewindvoerder der maat- 
schappij, het heft in handen nemend en houdend, 
opdat de leugen van het bezit zou verdwijnen, 
de slavernij van het proletariaat in zijn vrijheid 
zou veranderen, de klassenstrijd zou plaats ma- 
ken voor de maatschappelijke vrede. 
Intussen, zo gewillig het papier voor deze theorie 
was, zo weerbarstig was de practijk, of beter, de 
mens, die nu eenmaal met of zonder bezit niet 
braaf is en 't op aarde nooit zal zijn. Waar de 
revolutie slaagde, moest zodoende — oh ironie der 
historie — de gewonnen vrijheid gehandhaafd 
worden met de knoet; 't werd de vrijheid van de 
nieuwe majchthebbers en andermaal — maar nu 
een echte — slavernij voor het proletariaat. De 
vruchten van de revolutie, die om het proleta- 
riaat begonnen was, werden in naam van dit 
proletariaat geconserveerd door enkelen en met 
alle middelen verdedigd tegen datzelfde prole- 
tariaat. En één dezer middelen was de nieuwe 
leugen van de nieuwe bezitters; de leugen zonder 
norm of rem, de propagandaleugen. 
Er is niets nieuws onder de zon. Ook in het com- 
munisme niet. De „geslaagde" revolutie komt on- 
vermijdelijk uit bij de dictatuur. De bestormers 
van de Bastille komen, of aan het handvat of 
onder het mes van de guillotine terecht. 
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Op onze situatie betrokken leert dit alles iets 
omtrent de stijl en omtrent de tactiek van 

het communisme. 
Twee stijlen kent het communisme; die van de 
Bastille en die van de guillotine. De revolution- 
naire stijl vóór de revolutie en de dictatoriale 
stijl daarna. 
Twee methoden kenmerken de tactiek van het 
communisme; zij zijn voor beide stijlen gelijk en 
ondersteunen elkaar als de hand en de mond: de 
terreur en de misleiding. Hun functie voor de 
revolutionnaire stijl is de volstrekte ontbinding; 
voor de dictatoriale sffjl, volstrekte binding. 
Daarmee zijn alle grillen en z.g. dwaasheden in 
beginsel verklaard. Robespierre en Lenin lopen 
het wettig gezag onderstboven met leugen en 
terreuri); en zij nestelen en handhaven zich in 
de overheidspositie alweer met leugen en terreur. 
Men moet zich goed realiseren, wat dit voor het 
verkeer van mensen en volken inhoudt. 
Voor de communist is iedere niet-communist een 
aartsvijand en in de strijd met die vijand bestaat 
geen pardon en geen fatsoen. 
Geen pardon, want het doel van de strijd is door 
alles heen: de volkomen vernietiging van de vij- 
and. 
Geen fatsoen, want zijn tegenstander is, of hij 
het beseft of niet, een leugenaar om der wille 
van zijn bezit en macht. 
Geen pardon in de terreur, geen fatsoen in de 
mislukking. De communist is altijd een zwaar 
geschminkte terrorist, want hij bereidt de bestor- 
ming van de Bastille voor, of hij is bezig de 
guillotine in de bloemen te zetten. 
En hij weet zijn grime te wisselen naar het mo- 
ment. Hij sluit een compromis om zijn terreur 
voor te bereiden of hij pleegt geweld en kweekt 
onrust om een beter (en steeds tijdelijk) compro- 
mis af te dwingen. Zo doet hij met de kerken en 
met de nationale gevoelens in Rusland, zo lonkte 
hij naar regeringszetels buiten Rusland. Zo ver- 
leidde hij Benesj met een compromis en wipte 
hem door terreur. Zo lokte hij Roosevelt in de 
val en schoof zichzelf in Berlijn. En weer is het 
de terreur en de misleiding, die hij te baat neemt 
om de anderen uit Berlijn te verdrijven. Terreur, 
want hij blokkeert Berlijn met geweld. Misleiding, 
want hij zegt, reparaties aan wegen en spoor- 
lijnen te moeten verrichten. Terreur, want hij 
stuurt zijn vliegeniers in de reddingbrengende 
corridor. Misleiding, want hij lokt de Berlijners 
met zijn graan, nadat zijn poging, om ze door 
uithongering te dwingen, mislukt is. En dit alles 
heeft één ding ten doel: het winnen van totali- 
taire macht. 
Hetzelfde beoogt het nieuwe woordenboek der 
communisten. Het bezigt de woorden, die wij ook 
gebruiken, maar ze hebben een andere betekenis. 
Vrede is: stilte door terreur. 
Democratie is: in de pas lopen in de volksverte- 
genwoordiging of in een concentratiekamp, naar 
keuze. 
Politie is: wat de ene helft van het volk (zonder 
uniform) met de andere helft doet: bespionneren 
en verraden. 
Vryheid is; nooit zeggen wat je denkt en probe- 
ren te denken, wat Stalin zegt. 
Nationale zelfstandigheid is: de erkenning van de 
leidende rol der Sowjet Unie in de strijd tegen het 
imperialisme en de onvoorwaardelijke solidariteit met 
de Communistische Partij der Sowjet Unie, onder lei- 
ding van Stalin, als grondslag van de strijd voor het 
behoud van de nationale zelfstandigheid van ieder 
land voor de verdediging der democratie en voor de 
opbouw van een duurzame vrede. (Overgenomen uit 
de partijresolutie der C.P.N. van 11 Juli). 

Deze stelregels zijn waardevol in de bestrijding 
van het communisme: 

Geloof nimmer in de brave communist; hij is n.1. 
een communist. 
Bestrijd het communisme nimmer in de styi en 
met de methoden van dit communisme. Men kan 
de duivel niet met Beëlzebub uitwerpen. 
Geloof ergens in, dan zijt ge niet weerloos en 
strijdt ge op gelyke wapens met het communisme. 
En vooral: geloof in Hem, Die het communisme 
negeerde en uit welke negatie zijn Bastille-^ 
revolutie en guillotine-terreur voortkwamen; dan 
strijdt ge met onoverwinn'Iijke wapens, dan is 
Christus n.1. Uw aanvoerder in de strijd voor 
recht, voor vrijheid en vrede. 

H. v. R. 

i) In de gehate Bastille, waar de slachtoffers van 
het absolute koningschap zouden zitten, trof men 
bö de bestorming zegge en schrijve 7 lieden aan, 
waarvan vier voor vervalsing, één op verzoek van 
zgn vader en één waanzinnige gevangene. Er waa 
geen enkel folterwerktuig. 

ORATIO PRO DOMO 

T n een artikel in „Ons Baken" oefent Frits Kief cri- 
tiek uit op ons hoofdartikel over naturalisatie. Zijns 

inziens betekent het stellen van de eis, dat de natu- 
ralisatie-aanvragers geen extremistische opvattingen 
zijn toegedaan, niets anders dan het stellen van een 
volkomen subjectief normenstelsel. Hij is van mening, 
dat de particuliere politieke en wereldbeschouwelijke 
opvatting der aanvragers niemand iets aangaat. 
Deelname aan het verzet is voor hem zonder meer 
reden tot naturalisatie. 
Uit welke politieke of wereldbeschouwelijke overwe- 
gingen de verzetsgeest ontsproten eh gevoed is, doet 
voor hem niets terzake. Hij verlangt daarom, dat de 
verzetslieden het Nederlandse burgerrecht nu en met 
spoed verkrijgen. Over te maken uitzonderingen -— 
als zij al gerechtvaardigd zouden zijn — wenst hij 
eerst in tweede instantie te praten. 
Frits Kief tekent daarbij aan, dat hij deze materie 
wat meer van nabij kent: het is hem nu al tweemaal 
overkomen, dat „de een of andere vlegel" op zijn 
uitwijzing aandringt; verder ondervinden verzetslie- 
den van Duitse afkomst moeilijkheden met passen, 
visa, uitbetalingen van de Schade-Enquête Commissie, 
enzovoorts. 

Het is altijd enigszins pijnlijk als persoonlijke belan- 
gen en desillusies door een zakelijk meningsverschil 

heenspelen. Daarom zou het ons liever geweest zijn, 
wanneer het zakelijk verschil van mening tussen „Ons 
Baken" en „De Zwerver" aan de orde gesteld was 
door iemand, wiens persoonlijke belangen niet in het 
geding zijn. Dat dit in het artikel van „Ons Baken" 
niet het geval is, mag ons nochtans niet weerhou- 
den de zaak duidelijk te stellen. Wij blijven van me- 
ning, dat deelname aan het verzet als zodanig geen 
reden tot naturalisatje kan zijn. Een bijzondere waar- 
borg, dat een vreemdeling, die aan het verzet tegen 
de Duitse bezetter heeft deelgenomen na zijn natura- 
lisatie een goed en betrouwbaar Nederlander zal zijn 
en blijven, kan ons inziens niet zonder meer uit zijn 
verzetsdaden, hoezeer deze op zichzelf ook te waar- 
deren zijn, worden geconstateerd. 
Er blijkt zelfs geen waarborg aanwezig te zijn, dat 
Nederlanders, die aan het verzet tegen de Duitse be- 
zetter hebben deelgenomen, onder alle omstandigheden 
betrouwbaar zullen zijn en blijven. De houding van 
vele communisten bewijst dit. Deelname aan het ver- 
zet kan dus op zich geen reden tot naturalisatie zijn. 
Het kan we! reden zijn om op andere punten, b.v. 
kennis van de Nederlandse taal of financiële draag- 
kracht, tegemoetkoming te betonen. 
Het stellen van de eis, dat door de aanvrager geen 
extremistische opvattingen worden gehuldigd, bete- 
kent geenszins, dat een „volkomen subjectief normen- 
stelsel" wordt ingevoerd. Er is wel degelijk uit te 
maken wat extremistisch is. De bijzondere rechtsple- 
ging bewijst dit ten aanzien van de nationaal socia- 
listen en fascisten. De uitsluiting van de C.P.N. uit 
commissies e.d. bewijst dit ten aanzien van de com- 
munisten. 
Ons volk blijkt wel degelijk in staat uit te maken 
wat extremisme is. Wie de Nederlandse naturalisatie- 
practijk als politieke nierenproeverij bestempelt, geeft 
daarmede blijk er nog niet veel van te begrijpen. 
Het wordt tijd, dat wij de zaken weer bij hun juiste 
naam gaan noemen. 
Het meningsverschil tussen ons en „Ons Baken" is 
meer van practische dan van theoretische aard. Het 
gaat in wezen heel concreet om de oud-Spanje- 
strijders, en om de linkse extremisten, die in Neder- 
land aan het verzet tegen de Duitse bezetter hebben 
deelgenomen. 
„Ons Baken" is van mening, dat de Nederlandse na- 
turalisatie-practijk zodanig moet worden omgebo- 
gen, dat deze categorie — behoudens in tweede in- 
stantie te maken uitzonderingen — het Nederlandse 
burgerrecht zullen verkrijgen. 
Wij blijven daarentegen van mening, dat de strijd in 
Spanje en die in het verzet in Nederland op zich geen 
reden tot naturalisatie zijn, en dat op deze regel eerst 
in tweede instantie uitzonderingen dienen te worden 
gemaakt. 

FONS. 
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i De handen worden uit de mouwen gestoken! | 
Het lectuurfonds van één der Geref. Kerken, gaf 44 
abonnementen op voor de jongens overzee. 
Een abonné uit Enschedé, zond f 50.— voor hetzelfde 
doel. 
Een Handelsonderneming deed f 15.— in het zakje. 
En wie steekt er nu verder de handen uit de mouwen? 
Laat onze brievenbus maar uitpuilen. Als we een gro- 
tere moeten maken, betalen wij de onkosten met een 
lachend gezicht. 
Want nooit kunt U de militairen blijer maken, dan met 
hun een abonnement op ons blad te geven. 
Zij beschouwen de Zwerver als een deel van hun eigen 
wereld, dat kunt U lezen uit de correspondentie die er 
is tussen hen en ons. U moest deze eens kunnen inzien! 
En, laat ze vliegen! Geeft de Jongens geen oudere lec- 
tuur dan Uzelf verlangt. 
Wij verwachten Uw opgaaf per kerende post! 

imimiiiimiiiimiiiiimniiimimmiiimmmmmimiiimiiiimmiiiiiiiiiiiii 

  



r ■ s . heerst onder ons nog dikwijls verschil van mening over de noodzaak om onze doden te herden- 
hd ken, door middel van het oprichten van monumenten, graven verzorging e.d. 

-I—' Velen zien dit steeds terug komen op wat de gevallenen hebben gedaan, het steeds weer indachtig 
worden van wat zij hebben geleden, als iets negatiels. waardoor de kracht van ons volk niet groter zal 

Veeleer ziet men dit als een verspilling van wstbare energie, die beter op een andere manier en. zo 
zegt men, voor een beter doel besteed kan worden. 
Helemaal juist is deze mening echter niet. Integendeel. 
Geelt de Gewijde Geschiedenis niet vele voorbeelden, dat de Here gebiedt om „opgerichte tekenen te 
maken waardoor eeuw in eeuw uit herinnerd zal worden aan de grote dingen, die zijn geschied? 
Nu dan. dezelfde inhoud wensen wij ook te geven aan onze dodenherdenking, gravenverzorging en 
dankbare verering. , . , ,. , . 
Daarbij is het onze vaste overtuiging, dat onze nationale verhelling voor een goed deel afhankelijk is van 
de juiste waardering van ons volk. voor het werk, dat de gestorven vrienden hebben gepresteerd. 
Hieruit kan Nederland wezenlijke bouwstof delven.   

Vj_ J 

COMITÉ NAZORG KAMP REES 

ij de op 6 December 1944 gehouden razzia te 
Haarlem, werden 1004 mannen uit hun dagelijks 

f* 

B 
werk gehaald om naar Duitsland te worden getrans- 
porteerd. Hier zouden zij „werk en goede voeding 
krijgen! 
De gevangenen werden naar Amsterdam gevoerd en 
op de Levantkade in een sclr- -e'aden voor trans- 
port naar Duitsland, via het IJsselmeer, Kampen en 
de rivier de IJssel. In een vreselijke toestand stonden 
daar honderden mannen in het ruim samengepakt, 
nauwelijks ih staat om adem te halen. Toen de dek- 
luiken bovendien nog dicht gingen, maakte een grote 
wanhoop zich van hen meester en het was een uit- 
komst toen, door activiteit van de geallieerde lucht- 
macht, vervoer per schip onmogelijk werd en de ge- 
vangenen overgeladen werden in een goederentrein. 
Helaas was het hierin al niet veel beter. 
Onder deze gevangenen bevonden zich ook enkele 
mensen, die, voor het goed functionneren van open- 
bare bedrijven en illegale organisaties, node gemist 
konden worden en, koste wat kost, weer op vrije 
voeten moesten komen. 
Enkele heren, die daartoe bij uitstek geschikt waren, 
probeerden de Duitsers te bewegen aan het verzoek om 
deze onmisbaren wver vrij te laten, te voldoen. De 
bevelvoerende officier beweerde echter, dat hij daar- 
toe niet gerechtigd was, doch de bevelen moest op- 
volgen van een chef, die in Kampen zetelde. 
De heren die zich later verenigden in een comité, 
dat de naam „Comité Nazorg Kamp Rees" kreeg, 
besloten dan maar naar Kampen te gaan. Ze gingen 
met een auto waarin ze verschillend" dingen die dien- 
stig konden zijn om de betreffende officier in 'n goede 
stemming te brengen meevoerden, op weg naar de 
oude stad aan de IJs elmoncl. 
In Baarn, waar zij des avonds laat ar- 
riveerden. nam de Wehrmacht echter de auto in be- 
slag. Goede raad was duur. Zonder auto konden zij 
hun reis niet vervolgen, de spoorwegen staakten im- 
mers. Toch voelden ze er ook niets voor om zich door 
enkele moffen de weg tot hun doe! te laten versper- 
ren. Hun contacten in Baarn waren slecht, daartegen- 
over die in Haarlem uitstekend, zodat tenslotte be- 
sloten werd terug naar H~arkm te gaan en via de 
Ortskommandant, de 'ugere godjes in Baarn te over- 
bluffen. Aldus gebeurde. Ze kregen hun wagen terug 
en arriveerden zender verdere tegenslag in Kampen. 
Hier waren dc gevangenen nooit geweest noch zetel- 
de een Duitse officier, die iets van een razzia-trans- 
port afvrst Tfna maar weer verder gezocht! 
Door bemiddeling van 'n illegaal werker van papieren 
voorzien, -taken ze de IJssel over en meldden zich 
bij de Ortskommand nt van Enschede. Deze deelde 
hun spotlachend mede. dat zij hun pogingen wel kon- 
den staken, dar.r zelfs Seyss Inquart vruchteloos ge- 
probeer - h-d een bepaalde jonttea uit bet transport 
te ontslaan. 
Iemand, die in de trein voor Duitsland zat, kwam 
er niet weer uit. 
Het was nu uict een bepaald bemoedigend gelu i' 
ma- - dacht men, alleen diegene die opgeeft is ver- 

loren en zette op hoop tegen hoop toch door. Wel 
begrijpend, dat ze een moeilijke taak op zich ge- 
nomen hadden, maar nog lang niet uit het veld ge- 
slagen, zochten en vonden ze contact met de plaat- 
selijke illegaliteit, die hun alle mogelijke hulp toe- 
zegde. Er werd een man gevonden, die al meerdere 
malen in Duitsland was geweest en binnenkort weer 
zou gaan. Hij wilde wel onderzoeken waar uiteindelijk 
het transport terecht gekomen was. Dit te weten was 
een noodzaak, omdat immers het spoor van de ge- 
vangenen na Enschede natuurlijk niet meer te volgen 
was. Men bleek inderdaad de juiste man gevonden 
te hebben, want reeds na enkele weken berichtte hij, 
dat alle Haarlemmers waren ondergebracht in kamp 
Rees. een' kamp in de buurt van het plaatsje Rees, 
enkele kilometers over de grens gelegen. Na per trein 
door Duitsland rondgezworven te hebben, waren zij, 
geheel onkundig waar zij eigenlijk belandden, hier 
terecht gekomen. 

De krachtige, gezonde mannen van vier weken ge- 
leden, waren zo apathisch geworden, dat ze zelfs niet 
probeerden te ontvluchten. Eén week in een trein en 
drie weken in het kamp hadden de levensmoed ge- 
broken. 
De comitéleden, voorzien van allerlei verlofpassen, 
die zij tenslotte van de SD veroverd hadden, kwamen 
als doktoren in het kamp aan, waar zij medicijnen 
mochten uitdelen en de ergste gevallen voor terug- 
zending naar Nederland mochten aanwijzen. Dat dit 
met grote moeilijkheden en tegenwerking van de zijde 
der betreffende kampdokter en sanitater gepaard ging, 
behoeft geen betoog. Ook spoorden zij de mannen 
aan om toch te ontvluchten en wezen hun daartoe 
met behulp van een kaart, de kortste route naar Ne- 
derlands grondgebied. Voor allen was het een open- 
baring te zien, dat het vaderland maar op enkele 
kilometers verwijdert was, voor velen een aansporing 
de vlucht te ondernemen. 
De heren kwamen 17 malen terug met steeds grotere 
hoeveelheden medicamenten en namen op elke rit 
meer gevangenen mee. In samenwerking met onder- 
grondse organisaties, konden er op deze manier tien- 
tallen worden gered uit de moordende klauw van 
Kamp Rees. 

Na de bevrijding. 
T" oen de vlaggen hun rood, wit en blauw, bekroond 

met de oranjewimpel over Nederlands vrije vel- 
den ontplooiden, kwamen ook de angstige vragen, 
waar de weggevoerden 'zouden zijn. Familieleden van 
de slachtoffers vroegen of het comité, dat al zulk 
prachtig werk verricht had, nu ook wilde onderzoe- 
ken, waar de stoffelijke resten van de gestorvenen 
waren geborgen. 
Het verzoek werd verstaan. De heren begrepen, dat 
zij hun werk niet mochten afbreken, want niemand 
anders was met de locale toestand zo goed op de 
hoogte als zij en het Duitse kampbestuur kenden zij 
persoonlijk. 
Zo spoedig dit maar mogelijk was, probeerden zij 
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De toestanden in a.i kamp waren erüarmelijk. 
De barakken wedijverden met onze goqd vaderland- 
se pannebakkerijen, in het doorlaten van de koude 
winterwind. , 
De kale houten vloer, waarop men slapen moest, 
leefde van ongedierte. 
De enkele deken, die men als een hond kreeg toege- 
worpen, vermocht niet de koude ledematen te ver- 
warmen. 
In één maand tijds waren er reeds 63 mannen gestor- 
ven aan honger en ontbering, dysenterie etc. 
Sommige dagen brachten een oogst op van 6 of 8 
lijken. 
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dan ook passen te bemactitigen om de grens te over- 
schrijden. Het geallieerd bestuur begreep de nood- 
zaak van deze missie echter niet en weigerde zijn toe- 
stemming. 
Wat nu? Zou het comité zich door vriendenhanden 
laten weerhouden, waar de mof dit niet had gekund? 
Gelukkig niet. 
Uiteindelijk slaagden zij er toch 'in visa te krijgen 
en het kamp Rees te bereiken. Wat men daar zag, 
deed hun eens temeer beseffen, dat hun werk van 
grote urgentie was, waarvan de uitvoering geen dag 
meer uitgesteld kon worden. De kerkhoven, waar de 
Nederlanders waren begraven, hadden geen enkele 
vorm van verzorging genoten. Het onkruid groeide 
een meter hoog. De naamplaatjes op de graven wa- 
ren onleesbaar. Op sommige graven ontbrak élke 
aanwijzing wie hier ter ruste was gelegd. De foto, 
die hiernaast is geplaatst, toont hoe erg de toestand 
was in Bienen, een dorpje in de buurt van Rees. Al- 
leen met hulp van gegevens die de pastoor en de 
doodgraver verstrekten, kon er een voorlopige lijst 
worden opgemaakt van de hier waarschijnlijk be- 
gravenen. Deze janboel maakte hun spoedig duidelijk, 
dat ze proberen moesten het comité uit te breiden 
met enkele ex-gevangenen, die in het kamp gezeten 
hadden en alle dingen hadden meegemaakt. Dit plan 
moest echter weer losgelaten worden daar men' voor 
de twee Haarlemmers, die ze hiervoor aanzochten, 
geen paspoorten verstrekte. Ondanks ook deze teleur- 
stelling werd het haast onbegonnen werk doorgezet. 
Hoe onbegonnen dit was, blijkt wel duidelijk uit het 
volgende. 
In een herberg vernamen zij toevalligerwijs, dat in 
een aardappelveld een groot massa-graf was, waarin 
ook Nederlanders moesten liggen, die bij een brand 
om het leven waren gekomen. De ongelukkigen had- 
den in een met prikkeldraad omgeven barak gezeten, 
waaruit vluchten onmogelijk was, toen de houten keet 
een prooi der vlammen werd. Verder vonden zij eea 
begraafplaats, waar de toestand meer op een mest- 
vaalt geleek, dan op een terrein waar doden waren 

(Wordt vetvolgd op pag. 8). 



Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

..BOB VAN STEENWljK". 

HET DRAMA BIJ DE „LEREN DOEDEL". 

De landing van de geallieerde troepen in Nor- 
mandië had in het bezette Westen van Europa 

grote beroering verwekt. De felle strijd in Nor- 
mandië werd door de gekwelde bewoners der 
bezette streken met adembenemende spanning 
gevolgd en toen het bleek, dat de landingstroe- 
pen zich wisten te handhaven en hun strategische 
posities consolideerden, ging er overal een zucht 
van verlichting en voldoening op. Maar toen 
daarop de snelle opmars naar Parijs en naar 
het Noorden volgde; toen de Amerikaanse legers 
de Duitse grenzen bereikten en de Canadezen 
en Engelsen hun zegetocht door België voort- 
zetten, was de spanning bijna niet meer te dra- 
gen. Bij de Duitsers zowel als bij hun satellieten, 
de leden van de NSB begon een ware angst- 
psychose te heersen. Het treinverkeer voor rei- 
zigers liep volkomen in de war; extra treinen, 
eivol afgeladen met duizenden Duitse vluchte- 
lingen, reden naar het Oosten. Langs de grote 
verkeersaders naar onze Oostgrens trokken ein- 
deloze militaire colonnes, al dan niet gemotori- 
seerd, in de richting van de Heimat. Allerlei 
oncontroleerbare geruchten veroorzaakten een 
geweldige opwinding onder ■ de bevolking. In de 
kringen der illegaliteit heerste een koortsachtige 
bedrijvigheid. 
Ook de Nijmeegse KP zat niet stil. Spoorbaan- 
vakken naar de grens werden onklaar gemaakt 
of opgeblazen, niettegenstaande de uiterst strenge 
bewaking. 
Maandagavond, 4 September 's avonds om half 
elf, belde Dobbe aan bij de familie Hoffs en ver- 
zocht daar te mogen overnachten. Met Hoffs en 
diens vrouw maakt hij tot half twee in de nacht 
de bekende „Oranjebanden". De middag had hij 
bij zijn gezin in Velp doorgebracht. Met vrouw en 
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in onze herinnering steeds als de „Dolle Dinsdag" 
zal voortleven, verliet Hans nog vóór 7 uur het 
gastvrije huis van zijn vrienden en met zijn fiets 
en actetas, waarin hij een aantal „Oranjebanden" 
had gepakt, ging hij op weg naar de uitspanning 
„de Leeren Doedel". Met zijn mannen had hij af- 
gesproken, dat allen daar ongeveer 7 uur aan- 
wezig zouden zijn. 
De inlichtingen, dé laatste dagen ingewonnen, 
luidden, dat Johnny Droog een tuinhuisje bewoon- 
de, gelegen aan een klein bospaadje achter een 
boerderij in de omtrek van de „Leeren Doedel". 
Die inlichtingen waren door Hans^geverifiëerd en 
ze bleken juist te zijn. 
In de omgeving van de uitspanning zag Hans een 
drietal van zijn mannen staan: Guus, Ley en 
Wim, een nieuweling in de groep, die allen even- 
als Hans in Arnhem hadden geslapen. Hij reed 
het drietal voorbij en stuk voor stuk stapten de 
drie mannen op de fiets en reden achter hem 
aan. De grote weg tussen Arnhem en Ede was 
vol met Duitse soldaten. De ene colonne na de 
andere passeerde hen in Arnhemse richting. 
Bij het bospaadje aangekomen, trokken Hans en 
Ley maar vast op verkenning uit. Van de bos- 
wachter, die aan het begin van de bosweg woon- 
de, vernamen zij, dat Johnny inderdaad thuis was. 
Het tweetal ging toen weer naar de anderen terug 
en Hans stuurde Guus naar de „Leeren Doedel" 
om te zien, of de rest van de groep reeds was 
gearriveerd. Weer gingen Hans en Ley het bos- 
pad op, om de naaste omgeving te onderzoeken. 
Zij waren nog geen vijf minuten weg, of er klon- 
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Hans stond nog steeds 
rustig aan de hoofdweg 
te wachten. 

kinderen had hij een vreugdedans om de tafel 
gemaakt uit opgewondenheid over de naderende 
bevrijding. Nu zou binnenkort alles weer goed wor- 
den; de tijd naderde, dat hij en zijn gezin ver- 
enigd zouden zfln. Zijn vrouw smeekte hem niet 
weer weg te gaan, maar Hans wees op zijn onver- 
biddelijke plicht: één opdracht moest hij nog 
vervulJem.Een Innige afscheidskus aan vrouw en 
kinderen en Hans «tapte de deur uit. Op de hoek 
van de straat draalde hjj zich nog eenmaal om 
en wuifde itflii dlerbaran het afscheid toe. 
Het zou do laatste groet zijn in dit leven. 
De volgend» morgen, 6 September, de dag, die 

ken schoten achter in het bos en kort daarna 
kwam het tweetal weer opdagen. Zij vertelden 
Wim, dat naar hun mening Johnny aan het 
schieten was. Ook Ley werd nu naar de „Leeren 
Doedel" gestuurd om te zien, waar de anderen 
bleven, terwijl Theo met zijn fiets aan de kant 
van de Amsterdamse Weg ging staan. Nog altijd 
was deze weg overvuld met Duitse voertuigen, 
die in colonne reden. Wim bevond zich op dat 
ogenblik niet veel verder dan 15 m. van Dobbe 
verwijderd. Hy hield zich wat verborgen, omdat 
hij in zijn polltie-uniform te veel in de gaten 
liep. 

Wij zijn het wild, dat gij nu jaagt. 
Gij zijt het, die de wapens draagt. 
De netten sleept, de horde hoedt. 
Die ons, benarden, drijver, mref 
Naar waar uw schrikkelijk geweld 
Ons kneveif en ons nederw*1* 

Uit: Geuzenliedboek. 

Het plan om Johnny te liquideren was ais volgt 
opgesteld. De troep zou het huisje, waar Droog 
woonde, omsingelen en zich verdekt opstellen. 
Onder een of ander voorwendsel zo men Johnny 
naar buiten zien te krijgen, waardoor men in de 
gelegenheid zou zijn Iw' monster neer te knal- 
len 
Hans stond nog steeds rustig aan de hoofdweg 
te wachten. Plotseling werd er geroepen: „Mijn- 
heer blijft U staan!" Hans wiep zijn fiets op de 
grond en liep een paar passen in de richting, 
waar Wim zich bevond. Op hetzelfde ogenblik 
kwamen uit de struiken twee geüniformeerde 
Duitsers met een „dame" te vr orsehfj-' vn-ge- 
zeld door Johnny de Droog. 
Wim, die van korte afstand dit ahes ge- 
beuren, had moeten schieten. Hij was niet op- 
gemerkt en lag in hinderlaag. Het eerst schot 
had nummer één buiten gevecht gesteld en voor- 
dat nummer twee zich had kunnen oriënteren, 
kon ook deze neergeschoten zijn. Bovendien had 
Hans na het eerste schct ooi: zijn woordje mee 
kunnen spreken, 
Wim schoot echter nier. Hij was nog maar kmt 
bij de troep en miste de nodige ervaring. Nie- 
mand mag hem ten kwade duiden, dat hij op het 
suprème moment niet onmiddellijk wist te han- 
delen. Toen Dobbe nog voortliep, klonk het voor 
de tweede maal: „Blijf staan, of ik schiet!" 
Dobbe draaide zich om, stak de handen in de 
hoogte en gaf zich over. 
Wim zag vanuit een bosje, hoe Dobbe lussen de 
twee Duitsers in, op de fiets met Johnny Droog 
er achter aan, werd weggevoerd in de richting 
Arnhem, Bij de „Leeren Doedel" werd halt ge- 
houden en Dobbe werd er naar binnen gebracht. 
Ley en Guus, die daar in de buurt stonden te 
wachten zagen hem binnenbrengen. Zij sprongen 
op de fietsen reden de Arnhemse kant op, om 
de anderen te waarschuwen. Op de hoogte van 
de „Lichtenbeek" kwamen ze hen tegen. Zij 
hoorden van hen, dat ze zich verslapen hadden. 
Ze hadden de nacht doorgebracht in Velp in een 
verhuiswagen, waarin het erg donker was. 
De troep stelde zich nu verdekt op langs de 
weg om te trachten Dobbe te bevrijden, als hij 
langs hen werd gevoerd. Het duurde niet lang, 
of het transport kwam er aan, in dezelfde op- 
stelling als te voren. Dobbe in het midden en 
de beide Duitsers naast hem, terwijl Johhnny 
er achter aan reed. Maar nog altijd was de weg 
overvol van Duitse soldaten, zodat geen ont- 
zettingpoging kon worden gewaagd. Een van de 
twee moffen hield e««i auto aan en Hans moest 
instappen. Voor het huis van Wamelink, een 
SD-agent werd halt gehouden en Dobbe werd 
naar binnen geleid. Wameling verliet kort daar- 
op het huis en begaf zich naar het SD-gebouw 
aan de Utrechtse weg, om hulp te halen. Met 
twee agenten keerde hij per auto terug. Een 
heer, „de Boesterd" geheten, welke toevallig pas- 
seerde, moest mee naar binnen. Hij werd gefouil- 
leerd, zijn papieren werden nagezien, waarop hij 
weer mocht vertrekken. Bij het uitlaten van deze 
heer, kwam een onderwijzer Wormgoor geheten, 
de Brugstraat uit. Bij het zien van burgers met 
revolvers in de vuist en een geüniformeerde Duit- 
ser, wilde hij rechtsomkeert maken. Dat zag 
Wameling en deze riep een Hollandse SS-er 
toe: „Daar gaat er nog een van hen, schiet hem 
neer". De heer Wormgoor werd gegrepen en 
moest naar binnen. Hij zag daar iemand, die hij 
niet kende, geboeid staan en werd gefouilleerd. 
Er werd niets bezwarends op hem bevonden, 
maar de heren koesterden argwaan en hij moest 
blijven, al verklaarde Dobbe bij hoog en laag, 
dat deze heer niets met zijn geval had te maken. 
Na een kwartier vertrokken ze met zijn zevenen 
te voet naar het SD-gebouw. Wormgoor mocht 
zijn fiets meenemen. Bij het SD-gebouw aan- 
gekomen, wilde Wormgoor niet mee naar bin- 
nen, maar hij kreeg een schop, zodat hjj het 
gebouw invloog. Dobbe werd verder naar binnen- 
geleid, zodat Wormgoor hem niet meer kon zien. 
Enige malen kreeg dezé bezoek van Johnny den 
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Droog, die hem aanraadde maar te bekennen, 
daar men toch alles al wist, maar Wormgoor gaf 
ten antwoord; „Als u alles weet, heeft mijn ont- 
kenning toch geen zin." Na nog enige malen 
door anderen ondervraagd te zijn, mocht h:j ui't- 
eindeliik vertrekken Het was toe?! reeds na half 
elf. 
Nadien werd voonopig niets meer van Hans 
vernomen. Berst na de bevrijding kreeg een 
vriend van Dobbe, de heer Grypink, na rvieloos 
speuren contact met een zekere Buylnk. een 
marechaussee, die te Deventer zat ongesloten. 
Déze heeft verteld, hoe het einde was 

Het einde van Dobhe. 

E, obbe werd van het SD gebouw naar Ave- 
' goor vervoerd. Voor de tweede maal werd hij 

daar ter dood veroordeeld. De bekende SD- 
sadisten: Albrecht, Kühnert en Buyink, brach- 
ten hem naar een buitenmaats „Hot Hof" te 
Dieren. Dobbe kreeg daar verlof nog een af- 
scheidsbrief aan zijn vrouw te schrijven. Toen 
hij het blief je aan Kühnert overhandigde, wist 
hij resoiuut aan deze diens revolver te ontruk- 
ken, maar tijd tot schieten kreeg hij niet meer. 
De beide anderen schoten onmiddellijk hun pisto- 
len op hem leeg en Hans stortte dodelijk getrof- 
fen neer. Op een stille plek van het bos werd 
hij in een kuil begraven, die tijdens Dobbe's aan- 
wezigheid was gedo'i'P1 Fen groot vaderlander 
was heengegaan 
Buyink heeft de plaats moeten wijzen, waar 
Kans een rustplaats vond. 
Op 21 Juni 1945 werden de resten van Hans 
opgegraven en voorlopig naar het kerkhof te 
Dieren vervoerd. De tiende Juli werd het stof- 
felijk overschot naar Amsterdam overgebracht 
en na een plechtige kerkdienst in het Gods- 
huis aan de Jacob-Obrechtstraat opnieuw ter 
aarde besteld op de RK begraafplaats Buiten- 
veldert, waar honderden oud-illegale werkers hem 
de laatste eer bewezen. Een fraai grafteken wijst 
daar de plaats aan, waar een der grootste ver- 
zetsmannen de eeuwige rust heeft gevonden. 

Wocdl vervolgd.) 

DE AGENT ❖ 
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„Hé. meneer, stapt U eens af!" 
Vanuit de vage duisternis vuurde ■ een onbestemd 
•iemand de woorden als springende granaten op me 
af, terwijl ik een beetje suffig in de late avond huis- 
waarts netste, terugkerende van een stichtingsklussie. 
'l Was een licht vriezend zomeravondje en alles 
lag in de tot vervelens toe   
geannonceerde dichterlijke 
dromen verzonken: (ruisen- 
de) bomen (broeierig-kwij- 
lende) koeien, (achter klim- 
op weggedoken) huisjes en 
ik zelf op mijn fiets, natuur- 
'ijk op mijn fiets. Ik had 
evengoed kunnen fluiten, of 
(zacht) kunnen zingen, ja, 
■k zou zelfs hardop 
een (stil) gedicht heb- 
ben kunnen reciteren, 
maar ik deed het niet. Ik 
gaf de voorkeur aan dromen, zoals de bomen, de 
koeien en de huisjes omdat ik daardoor het minste 
cp viel, want ik had er zo mijn reden yoor. 
Die beroerde lamp op mijn fiets brandde namelijk 
niet. 
Ja, er zat zelfs geen lamp meer op. 
Daarom gleed ik als een schim door deze koele 
zomeravonddroom. 
De wereld zag er zo goedig uit, vroom haast, waarin 
alleen het zachte gekanker van mijn in jaren niet 
geoliede fietsketting uit de toon viel. 
Ik was bezig me met alles te verzoenen: met de 
zware taak om deze kolom wekelijks te vullen, met 
de redactie, die me deze last op de gekromde schou- 
ders heeft genageld, met deze huichelachtige zomer, 
die zich zelf niet durft te zijn, ja, zelfs met mijn 
kankerende ketting, welker protesterend gepiep slechts 
de zoete stilte accentueerde. 
Er was geen enkele wrok meer in me, geen enkele 
zorg, behalve dan een waardeloos prul, dat me nu 
en dan voor een agent deed afstappen, die bij nader 
inzien steeds een boom bleek te zijn. 
Zo reed ik door deze goede wereld van dromerige 
bomen, koeien en huisjes. Er steeg onafwendbaar 
een grote weemoed in me op, zoals in dichters soms, 
en mijn hart stelde zich schroomvallig tot een lyrisch 
dicht. Voorzichtig probeerde ik boom te laten rij- 
men op koe of althans op haar synomiétae vorm. 
Het scheelde niet veel of het lukte, maar toen reed 
ik juist weer bijna tegen een boom op en droom-vlug 
stapte ik af. 
„Hé, meneer, stapt U eens af!" loeide de boom want 
het was geen boom maar een heuse agent, die ik 
temet van achteren ramde. 
„Dat rijmt beslist niet," zei ik hardnekkig, „en boven- 

dien valt er niets meer af te stappen of het moet 
zijn van deze wal in die sloot." 
„li rijdt zonder licht," gromde de boom-agent som- 
ber en gans niet in overeenstemming met de veder- 
lichte stemming van mijn gemoed. 
„Daar zal ik niet om liegen, meneer," reciteerde ik 

    gedempt, „deez' speurder 
heeft een fijne neus." 

BMMp „Er zit geen lamp op," 
griezelde de man, na met 
'n zaklantaarn naar 'n licht- 

f |A punt te hebben gezocht. 
HB „Dat kan me dan een kop 

PB H kosten," probeerde ik grap- 
J\yW pig te doen, doelende op 

een nieuwe lampekop, 
maar hij snapte het niet of 
misschien was het niet eens 
grappig. Ik ben nooit hele- 
maal zeker van mijn grapjes 

nadat ik vroeger eens de schoolmeester op de W.C. 
heb opgesloten en daarna het hele geval — lucht- 
hartig als ik ben — had vergeten. 
„Waf doet U hier nog zo laat." viste de boomstam 
nieuwsgierig, „zo midden in de polder." 
„Dromen,' lispelde ik, er nog helemaal in, maar 
toen snauwde hij dat ik geen grapjes moest ver- 
kopen, vooral niet tegen hem, waarop ik kwaad 
werd en zei dat ik voortaan wel zou waarschuwen 
wanneer ik grappig begon te worden. 
„Wat zit er in die tas," vroeg de prozaïsche toen 
en meteen grabbelde hij uit mijn fietstas een belakte 
enveloppe waarin een paar stichtingskwitanties had- 
den gezeten, welke ik juist had geïnd. 
„Stichting 1940—1945," spelde hij luid-op. „Fontein- 
laan 9 te Haarlem". Heeft U daar iets mee te maken?" 
deed hij toen, ineens niet onvriendelijk meer. 
„Ja, meneer," antwoordde ik vlug, een reus van een 
kans voorvoelende, „ik ben penningmeester van de 
afdeling hier. Heeft U er soms ook wel eens iets 
mee te maken?" 
„Soms wel. Een keer per jaar als ik de aangeboden 
kwitantie honoreer." 
„Makmeeffevoorstelle," hapte ik vlug als een snoek in 
een baars,' ik ben Toon van de Stichtingskolom in 
„De Zwerver", plaatselijk penningmeester." 
„Aangenaam," zei-d-ic toen, terwijl hij mijn gretig uit- 
gestoken hand drukte. 
„Dat kan dan wederzijds worden," kwam ik vlug, „dan 
zal ik er een stukkie over schrijven. Hoeft U het niet 
meer te doen. Goed?" 
„Goed," besliste de agent, „maar noem mijn naam 
dan niet en blijf de eerste honderd meter lopen." 
Dat heb ik toen gedaan en hier is het stukkie. 

TOON. 

VALSE TRISTE * HET PROCES CHRISTIAN5EN 

De kleine baizaal van Huize „Ren-Enk" te Arnhem 
heet Moors, maar dat is een regelrechte beledi- 

ging aan het adres van de bouwers van het Alham- 
bra. Vlakke, smakeloze schilderingen trachten ver- 
geefs een Moorse bouwstijl te suggereren en het glas 
van een geweldige kroonluchter schittert als een tra- 
nenval om het gemis van een vurig begeerde maar 
nooit bezeten pracht. 
In deze Moorse balzaal staat Friedrich Christiansen, 
General der Flieger en Wehrmachtsbefehlshaber in 
den Niederlanden, voor zijn rechters. 
Twee dagen lang sleept zich in die bizarre omgeving 
een proces voort, met het rhythme, dat zij aan deze 
omgeving verschuldigd is: een langzame, droeve wals, 
waaruit soms de herinnering aan voorbije glorie op- 
klinkt. 
In de beklaagdenbank zit een oude kleine man in een 
grijs pak; zijn stem is wat hees als hij antwoord op 
de vragen, die hem gesteld worden. Maar zijn ant- 
woord beperkt zich meestal tot enkele woorden; „Ich 
weiss es nicht, Herr President" of „Ich kenne die 
Einzelheiten nicht". Het is waar, hij heeft het nooit 
geweten. Rauter wist het en Seyss Inquart en Von 
Wühlisch, maar Christiansen zette alleen zijn hand- 
tekening. Met die handtekening bekrachtigde hi) de 
bevelen, die executie-pelotons in werking stelden; met 
die handtekening bekrachtigde hij het bevel, dat een 
regiment Duitsers hun machteloze woede op het dorp 
Putten deed koelen. Daarom staat hi) nu terecht. Hij 
wist niets, hij kende de bijzonderheden niet, maar hij 
plaatste Zijn handtekening  
Generaal honoris causC minderwaardigheidscomplex, 
de mindere van Rauter en Seyss Inquart; in de loop 
van de terechtzitting vallen deze woorden zowel aan 
de zijde Van de verdediging als van de procureur- 
fiscaal. En onder deze geringschattende woorden, mee- 
warig en vergoelijkend als zij komen van de verde- 
diger, beschuldigend als zij worden uitgesproken door 
de procureur-fiscaal, groeit als een ontstellende ze- 

kerheid het besef, dat vijf jaren lang een man, die 
totaal ongeschikt was voor zijn taak, met zijn hand- 
tekening bekrachtigde wat enkele geslepen figuren 
beslisten. 
Als in de lange uren, die door een pendule met een 
fijn zilveren geluid regelmatig worden afgeteld, de 
temperatuur in de zaal benauwd wordt en het openen 
van de tuindeuren geen verkoeling brengt, krijgt dit 
alles iets grotesks. 
Nu, nu deze dagen tot de herinnering behoren, blijft 
alleen een oude kleine man in een grijs pak, wie de 
rekening wordt gepresenteerd voor het bekleden van 
een ere-baan in een onder de voet gelopen klein land. 
Die door zijn bekwaamheid als vlieger en door zijn 
vriendschap met Goering is opgeklommen tot een hoge 
militaire rang; niettegenstaande het feit, dat hij op 
geen enkele wijze wetenschappelijk geschoold was. 
Men heeft hem een scherpzinnige Rijkscommissaris 
beloofd en een uiterst bekwame „Polizeiführer", 
men heeft hem een staf van ten volle voor hun taak 
berekende officieren toegewezen en toen heeft men 
hem tot bevelhebber van de Duitse troepen in Neder- 
land gebombardeerd. 
Dat was het punt, waarop zijn carrière topzwaar 
werd. General der Flieger, Wehrmachtsbefehlshaber 
in den Niederlanden, schreven de kranten in het eer- 
ste jaar van de oorlog onder de foto van een zelf- 
bewuste man in generaalsuniform. 
Maar deze man was niet zelfbewust. 
Door ruwe en driftige uitvallen zou hij niet eenmaal, 
maar herhaaldelijk zijn onmacht demonstreren. „Dat 
was zijn zeemansaard", zegt de verdediger, „als zo'n 
aanval eenmaal voorbij was, kon men uitstekend met 
hem praten"  

Sterk, heel sterk is tijdens dit proces de aandacht 
gevestigd op de figuur van Friedrich Christiansen. 

Uit de behandeling van het tenlaste gelegde: de re- 
presailles voor de spoorwegaanslag te Rotterdam, 

voor de aanslag op een lid van de Duitse weermacht 
te Haarlem en voor de aanslag op een Duitse auto 
onder Putten; uit de getuigenverhoren en de schrif- 
telijk afgelegde verklaringen komt steeds weer de 
mens- Christiansen naar voren. 
Toen enkele maanden geleden Rauter in Den Haag 
terecht stond, was hij ongetwijfeld de felle, agressieve 
figuur, waarop zich alle belangstelling concentreerde. 
Tijdens dit proces tegen Christiansen moet men de 
verdachte leren kennen uit hetgeen anderen over hem 
zeggen. Zelf is hij niets, een onbetekenend mannetje, 
dat „Ich wusste es nicht" zegt en daarmede de volle 
waarheid spreekt  
Zelfs de bij dit soort processen traditioneel geworden 
uiteenzettingen over internationaal recht en misdaden 
tegen de menselijkheid; citaten van alle mogelijke 
schrijvers over het recht tot het nemen van repre- 
sailles; de verhouding, waarin het verzet staat tot 
het Landoorlogreglement, zijn niet meer in staat de 
aanwezigen te boeien. Tijdens het knap opgezette 
pleidooi van de verdediger liggen enkele verslagge- 
vers met het hoofd op de armen en slapen  
Maar voor een ieder komt eens een ogenblik, waarop 
hij verantwoording zal moeten afleggen, ook voor 
't mannetje Christiansen- 
Want geen getuigenverklaring, geen psychiatrisch 
rapport, geen gevoel van meewarigheid kan looche- 
nen, dat dat mannetje Christiansen Wehrmachtsbe- 
fehlshaber In den Niederlanden was, verantwoordelijk 
voor de daden van de Wehrmacht en dat hij dit wist. 
Niemand en niets ter wereld kan recht praten, dat 
zijn handtekening onder een door wie ook opgesteld 
bevel Öeotallen, ja honderden de dood heeft inge- 
jaagd. Hij was bévelhehber, hij droeg de vcrantwoor» 
delljlcheid. 
Daarom stond hij !h die kleine balzaal van dat hui» 
in Arnhem. 
Maar een valse triste blijft het  

KEES. 
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H. WIELEK. De oorlog die Hit- 
Ier won. Amsterdamse Boek- en 
Courantmij. N.V. Amsterdam, '47. 

it is verreweg de best gedo- 
cumenteerde beschrijving van 

de lijdensweg der Joodse Neder- 
landers in de jaren 1940—'45, die 
tot dusver is verschenen. Alle Jo- 
denmaatregelen van de Duitsers 
worden er uitvoerig in beschreven; 
verscheidene officiële documen- 
ten zijn in fascimilé afgedrukt. De 

i —uitvoering van de maatregelen 
J / woTSfe met nauwkeurigheid ge- 1 schetst. De schrijver volgt de 
1 Joden op hun weg der smarten 

naar de Hollandse Schouwburg, 
V/esterbork, Theresiënstadt, Auschwitz en Bergen- 
Belscn. 
Het boek is uiterst sober. Zelfs bij de beschrijving van 
de massa-moorden in de gaskamers beheerst de schrij- 
ver zich. Hij is zeer objectief. Ofschoon hij blijkbaar 
het geloof der vaderen prijs gegeven heeft, toont hij 
respect niet slechts voor het orthodoxe Jodendom, 
maar ook voor het protestantse en katholieke Chris- 
tendom, en maakt hij met waardering melding van 
hetgeen door de Kerken voor de Joden is gedaan. 
De auteurs — de beide mannen, die het werk begon- 
nen zijn hebben de oorlog niet overleefd; een derde 
heeft het beëindigd — waren werkzaam bij de Jood- 
se raad. Het oordeel van het boek over dit instrument 
der Duitsers tot liquidatie van de Joden in Neder- 
land is daardoor andèrs dan in de kringen van het 
Verzet. 
Toch is het eerlijk genoeg om toe te geven dat de 
„meldingslust", die in de eerste tijd van de bezetting 
het overgrote deel der Joden had bevangen, glad 
Verkeerd geweest is. 
Pe titel van het boek wordt niet gemotiveerd. Ik 
begrijp hem niet recht. Heeft" Hitier de oorlog tegen 
de Joden gewonnen? En de staat Israël dan? Won 
hij zijn oorlog tegen de Joodse Nederlanders? Maar 
Hitier is dood en het Jodendom in Nederland is niet 
uitgeroeid, ofschoon het is gedecimeerd. 

K. NOREL. 

In het nummer van de vorige week is in boven- 
staande rubriek^ de titel van het besproken 
boek, bij het drukken weggevallen. Deze was: 
De tyrannie verdrijven door K. Norel en Dr 
L. D. Terlaak Poot. 

ine '6HitatiEnlja0E 3311 tnl fiEtaalbe. n 

De vrouw van Rietveld 
werd dus gearresteerd 

en overgebracht naar de 
SD-Dienststclle. Rietveld 

Men begaat vaker verraad uit zwakte, 
dan met de bepaalde bedoeling om ie 
verraden. (La Rochefoucauld) 

zelf sliep die nacht de slaap 
des genisten in het huls 
van zijn ouders, waar hij toe 
vallligerwijze de vorige 

avond was heengegaan. Zich van geen gevaar bewust, ging hij in de morgen" van de 8ste Juli 1944 
naar zijn eigen adres, waar de hoofdbewoonster. Mevrouw Pronk, zo attent was om hem te waarschuwen, 
dat hij door moest lopen, omdat zij wel begreep, dat het huis nog onder controle stond. Eigenlijk niet goed 
begrijpend waaróm de vrouw hem waarschuwde, ging hij terug naar het huis van zijn ouders en verzocht 
zijn moeder om poolshoogte te gaan nemen van de toestand in de Groot-Hertoginnelaan. Zij deed dit en 
werd, toen zij de woning van haar zoon wilde binnengaan, prompt onder arrest gesteld. 
Rietveld bracht de dag in. angstige spanning door, daar nu zijn oude moeder ook nog wegbleef, en hij 
niets wist omtrent het lot van zijn vrouw. Op Zondag 9 Juli werd de spanning te groot en liet hij een 
briefje bij Mevr. Pronk bezorgen, waarin hij haar verzocht hem op het Regentesseplein te willen ontmoeten, 
indien dit met het oog op de bewaking mogelijk was. Helaas vingen de SD-ers, die in huis geposteerd 
waren, dit briefje op. Mevrouw Pronk werd gedwongen aan Rietvelds verzoek gevolg te geven, terwijl 
de Duitsers haar dan zouden schaduwen. Zij kon niet anders doen dan gehoorzamen en ging op het afge- 
sproken uur naar het plein, waar ze direct zag, dat Rietveld al op haar stond te wachten. Ze hield zich 
echter alsof ze hem niet opmerkte. Rietveld begreep haar niet en liep op haar toe. Hij werd gearresteerd 
en overgebracht naar het Binnenhof, waar de SD haar bureau had. Bij het verhoor ondervroeg men hem 
over de groep, waarin hij werkte en wie de kopstukken waren van de „ondergrondse" uit Den Haag. Hij 
hield zich goed en ontkende iets te weten, daar hij nog maar sinds kort werkzaam was in het verzet. Zijn 
houding veranderde echter volkomen toen, aan de hand van zijn PB achter de identiteit van de gearres- 
teerde vrouw gekomen, men hem mededeelde, dat zijn vrouw ook in arrest zat. 

LJad hij zich tot nu toe goed gehouden, nu verlaagde hij zich tot het meest verachtelijke, dat in 
*■ 4 een man kan zijn. Hij bood aan zijn vrienden te verraden, indien zijn vrouw dan weer in vrijheid 
werd gesteld, Het is te begrijpen, dat de SD dit aanbod gretig aanvaardde. Hij moest dan maar eens 
vertellen, hoe hij zich voorstelde de hele groep in haar handen te spelen. Hoewel hij niets hieromtrent 
wist, vertelde hij, dat er binnenkort een vergadering zou zijn waar alle medewerkers bij tegenwoordig 
waren. Helaas was het plan inderdaad bi] de verschillende leiders opgekomen om nog eenmaal samen 
te vergaderen en de taken zo te verdelen, dat iedere medewerker met zijn werk voort kon gaan, zon- 
der contact te hebben met andere verzetsmensen, want de activiteit van de SD was zo groot dat het 
onverantwoordelijk geacht werd, nog langer in groepen bij elkaar te zitten. 
Nadat er een regeling getroffen was hoe Rietveld het contact met de SD zou bewaren en op welke 
manier hij zijn vrouw mocht bezoeken, werd hij losgelaten om zijn werk te gaan doen. 
11 Juli 1944 zocht hij zijn vrienden op aan wie hij vertelde, dat hij door een zekere Heinze van de 
Grüne Polizei weer vrij gekomen was. Deze Heinze kende hij van vroeger toen hij met een bonnen- 
zwendel in de knoei gezeten had. Zijn vrienden vroegen hem of deze man nog voor andere dingen 
ingeschakeld kon worden b.v. voor het loskopen van gevangenen, waarvoor wel enkele duizenden gul- 
dens beschikbaar gesteld konden worden, waarop hij beloofde het te zullen proberen. 
Op 13 Juli ging Rietveld naar het contactadres van degroep, waar hij een uitnodiging vond om 's avonds 
7 uur op de Laan van Meerdervoort te komen voor een afspraak betreffende de vergadering. Het uur 
waarop en het adres waar de vergadering plaats zou vinden, zou dan nader worden bekend gemaakt. 
Dit deelde hij direct mee aan de SD, die hem een zekere juffrouw Ooms toewees om als koerierster 
tussen hem en de Dienststelle op te treden. Zij zou omstreeks dezelfde tijd ergens op hem wachten, 
opdat hij geen tijd verloren hoefde te laten gaan met zelf naar het Binnenhof te komen. Zo gebeurde. 
Rietveld kwam 's avonds op het afgesproken punt en vernam dat de vergadering in het huis van de heer 
Boot om 8 uur zou beginnen. Tegen zijn vrienden zeide hij iets later te zullen komen, daar hij zijn vrouw 
wat fruit mocht gaan brengen, dat Heinze bij de versperring in ontvangst zou nemen. Onnodig te zeggen, 
dat hij onmiddellijk naar juffrouw Ooms toeging en haar het nieuws vertelde, die op haar beurt de SD 
in kennis stelde. Nauwelijks was da vergadering aangevangen of er werd gebeld. Niets anders vermoe- 
dende dan dat het Rietveld was, deed men de deur open. De SD die het huis al omsingeld had, storm- 
de naar binnen. Alle aanwezigen werden gearresteerd. Er kwamen er velen nimmer van terug. 
De In Memoriam-pagina vertelt li van hun leven en sterven  
Rietveld kreeg zijn vrouw terug! 
\\T at kan een man, oprecht en trouw 
" ' nog doen in zulk een tijd 

Als bliksemende letters zullen deze woorden in het leven gebrand zijn van deze Rietveld. Als de stem 
van helden ooit als een vernietigend oordcel zal klinken, dan zal de nek van deze man in diepe schaam 
te moeten breken. 
Een man, die nooit begrepen heeft waarvoor hij aanvankelijk streed. 

EEN GEDENKTEKEN * 

Te Westerveld is op 17 Juli een gedenkteken ont- 
huld ter nagedachtenis van 324 Nederlanders, die 

door de Duitsers gefusilleerd en op hun last in het 
Sematorium verast zijn. 

et zou onjuist zijn, indien men op grond van be- 
fwaren tegen het cremeren deze onthulling zou ne- 
geren en het gedenkteken ook verder zou mijden. De 
Omstandigheden waaronder de crematie geschiedde, 
Techtvaardlgen zo'n zienswijze niet. 
Wij willen een ogenblik stilstaan bij de herdenking 
Van deze 324 verzetters — van wie er 87 onbekend 
*i]n — en wel in de weergave van enkele passages 
tilt de rede van Mr. van Heuven Goedhart, bij de 
Onthulling uitgesproken. 
Na een oriënterende inleiding, zegt de spreker over 
tin en resultaat van de verzetsstrijd: 

Wanneer het waar is •— en het is waar! — dat de 
mens geboren is om vrij te zijn, dan is hij daarmee 
geroepen om in het aangezicht van de vijand in zijn 
Mag te schrijven wat deze Nederlanders erin ge- 
tichceven hebben: Liever dood dan slaaf! Dan vergaat 
het hem naar de woorden van Jan Campert: „Wat 
kan een man, oprecht en trouw, nog doen in zulk een 
tijd? Hy kust zijn kind, hij kust zijn vrouw en strijdt 
den ijdlen strijd". 
ff dele strijd? Maar is dan waarlijk al die trouw zin- 
'Óos, al die opoffering zonder gevolg, al dat lijden 
S/Onder baat geweest? Het zijn de benauwende vra- 
rdie bijna niemand luidop stelt al klimmen ze hem 

de keel, want wie er ja op zegt, vergruizelt die 
niet de laatste troost van hen, die achterbleven? Is het 
niet binnen de enge grenzen van de menselijkheid al- 
ttd weer die gedachte, dat onze oorlogsdoden, ook 
'deze 324, „vielen voor hef vaderland" en dat zij Ne- 
(Ierland deden herrijzen die ons helpt, om tezamen 
tnet de tijd, ons te verzoenen met hun heengaan? 

En als wij dan neen moeten zeggen op de vraag of 
ons volk herrezen is „wijzer, schoner dan toen het 
neerdaalde in het doodsgebied", gelijk een verzets- 
dichter het heeft uitgedrukt, wat rest ons dan nog 
aan positiefs bij een gedenkteken zoals wij er van- 
daag een onthullen? 
Wij hebben de vrijheid die wij mede uit hun handen 
ontvingen, verfomfaaid en bezoedeld, wij hebben de 
saamhorigheid die hen van ons hoog onderscheidde 
weer losgelaten en zijn spoorslags teruggekeerd naar 
onze rangen en standen, onze titels en geleerdheden, 
kortom naar alles wat ons van elkander doet ver- 
schillen. 

Ik weet, dat de Vrijheid die ook deze 324 de dood 
indreef, niet voor hen allen eenzelfde inhoud had. 
Eensgezind is niet hetzelfde als eenheid, zoals ge- 
lijkwaardigheid niet hetzelfde is als gelijkheid. Het be- 
hoort tot de muntvervalsing die ons geslacht tegen- 
woordig met termen en woorden bedrijft, dat telkens 
die andere oorlogsfabel opduikt: dat er in de jaren 
van de onderdrukking één nieuw vrijheidsideaal werd 
geboren. Veeleer waren het er tien of twintig of hon- 
derd, al naar opvoeding en kennis, naar aard en 
milieu, naar geloof en hoop van de soldaten in dat 
éne legertje van de orde van het verzet. En toch — 
ik waag het erop, enkele algemene trekken van dat 
vrijheidsbeeld te tekenen, zeker als ik ervan ben, dat 
ook hier het verbindende stond naast het onderschei- 
dende. Het is voor mij zekerheid dat onze gevallen 
vrienden de vrijheid niet alleen maar zagen als een 
zaak van onafhankelijk grondgebied. 
Het ging om een vernieuwing, een verdieping van 
de vrijheid en ik durf het aan te zeggen: het ging er- 
om, die Vrijheid te herstellen op haar zedelijk voet- 
fuk, waarvan zij door ingeslapen geslachten in een 

aperig- geschiedenistijdvak gestoten waren. Het ging 

erom. een Vrijheid op te richten die tegelijk ver- 
gunnend én verplichtend zou zijn. die, scherper nog. 
recht en plicht zou zien als voor en achterkant van 
hetzelfde blad papier, zó onverbrekelijk aan elkaar 
verbonden. Het ging erom, dat in de herboren vrij- 
heid de mensen zouden hebben geleerd dat zij elk 
recht dat zij opeisen voor zichzelf, schuldig zouden 
worden aan anderen. Het ging er, kort gezegd, om 
dat er méér broederzin, meer gerechtigheid, meer 
menselijkheid, meer liefde bloeien zou in het be- 
vrijde Nederland. 

Nadat de spreker, ondanks alle tastbare teleurstel- 
lingen, getuigenis afgelegd heeft van zijn geloof in 
de toekomst der vrijheid, besluit hij; 
De 324, die wij vandaag eerbiedig gedenken, hebben 
de zon van de Vrijheid niet zien opgaan. Een kogel 
uit Duitse geweerlopen heeft hun ogen voorgoed ge- 
sloten. Maar stervend gaven zij ons hun opdracht én 
hun hoop, hun vrijheidszin en hun vrijheidsmoed. Mo- 
ge nooit één Nederlander staan aan de voet van 
Westerveld's gedenkteken zonder dat zijn hart vol 
wordt van dankbaarheid jegens al dit voorbeeld, zon- 
der dat hij iets beseft van al 't vrijheidsgeloof, dat in 
de oorlogsjaren is opgebloeid. Moge ook van deze 
plaats bezieling uitgaan op jonge Nederlanders, be- 
zieling, die hen bereid maakt om de vernieuwing van 
de vrijheid ter hand te nemen. Dan zal óóit werke- 
lijkheid worden wat een verzetsdichter. God aan- 
roepend, hoopte: 
.....dat van Uw aard' opnieuw een vrij bewoner 
Staag naar de kim van Uw voleinding ziet 
Omdat dan van dit land de horizonnen 
Rijp werden door Uw licht van eeuwigheid. 
Omdat Uw martelaars hier overwonnen 
En met Mn bloed de bodem is gewijd. 
Laat hun dit land zolang Uw zon zal schijnen 
God, doe het ons ontvangen uit Mn hand. 
Laat ons slechts, wat zij wonnen met hun rijnen 
Herboren worden tot één vaderland! 

H. v. R. 
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IOHANNES BOOT. 
Geboren 2 Maart 1892 te Rotterdam. 
Overleden 30 December 1944 ie Hamburg. 

Toen Johannes Boot vernam, dat zijn 
dochter voor de LO-Den Haag (oost) 

koerierde, waren het zeer tegenstrijdige ge- 
voelens, die in zijn hart om de overhand 
streden. Al jaren kon hij, bij het zien en 
het horen van de misdaden der Duitsers, 
zijn ergernis ternauwernood bedwingen. Zijn 
hart schreeuwde om de terugkeer der ge- 
rechtigheid. 
Aan de ene kant was het een trotse vader- 
vreugde, die hem overviel op het moment, 
dat zijn dochter een goed soldaat bleek te 
zijn in het ondergrondse leger, maar aan 
de andere kant overzag hij met pijnlijke 
scherpte het gevaar, dat haar nu voortaan 
bedreigen zou. Hieromtrent maakte hij zich 
geen enkele illusie. 
Toch overwon de drang der vrijheid; de 
wil om ondanks alles toch steun te ver- 
lenen aan hen, die hun leven waardeloos 
achtten, als het ging om herstel van recht 
en verhoging van de morele kracht van 
ons volk. 
Hij gaf toestemming om zijn huis, cor- 
fespondentie-adres te laten zijn voor de 
verschillende werkers en groepen onderling, 
hetgeen voortdurend gevaren met zich mee 
zou brengen. 

Vanzelfsprekend werd dit huis naderhand 
een plaats waar besprekingen en vergade- 
ringen plaats vonden. 
En hij vond het zo goed. Hij wist zich 
veilig onder Gods hoede. 
Op 13 Juli 1944 was het door verraad 
van Rietveld, dat een van die vergade- 
ringen door de SD overvallen werd. Nau- 
welijks waren de LO-ers bij Boot in 
huis, of vijftien man SD drong naat bin- 
nen en arresteerden alle aanwezigen. De 
heer Boot werd meegenomen op grond van 
zijn aansprakelijkheid voor alles wat hier 
gebeurde. 
De eerste dagen bracht hij door in het 
Oranje-hotel te Scheveningen. Daarna werd 
hij naar Vught getransporteerd, waar hij 
in de bunker opgesloten werd, om met Dolle 
Dinsdag naar Oraniënburg vervoerd te 
worden. Ook hier bleef hij niet lang. Hij 
moest naar Neuengamme, uit welk kamp 
alle gevangenen puin moesten ruimen in 
Hamburg, waar de geallieerde luchtvloten 
vreselijke verwoestingen hadden aangericht. 
Terwijl zij op 30 December 1944 met dit 
werk bezig waren, voerde de RAF op- 
nieuw een luchtraid uit, waardoor het ge- 
hele puinruimcommando, waarbij ook de 
heer Boot ingedeeld was, vernietigd werd. 
Hij viel door Duitse terreur, onder bom- 
men die ons de vrijheid moesten brengen. 
Ook voor ónze vrijheid stierf hij. 

J. K. 

Gij dooden, die den dag niet meer beleeft, 

Voor ons door uw heldhaftig bloed gekocht; 

gij, die verbittert in 't verborgen vocht 

en in een kamp of een kerker bleeft. 

% ■ 

TEUNIS ABRAHAM VAN VLIET (kleine Teus) 
Geboren 30 Maart 1920 te Den Haag. 
Gefusilleerd 6 September 1944 te Vught. 

A anvankelijk werkte Teus, zoals hij in de wandeling ge- 
-LA noemd werd, op het Rijkskolenbureau, waar hij echter 
niet kon blijven, omdat hij volgens zijn leeftijd voor arbeids- 
inzet in aanmerking kwam. 
Hij vond een goed duikadres in Bilthoven, waar hij geruime 
tijd veilig was voor alle achtervolging. Zijn neef Hugo, ook 
een LO-er, had hem al aardig wegwijs gemaakt in de 
illegaliteit en van lieverlee raakte hij er hoe langer hoe 
meer in verzeild. Het was een geweldige schrik toen zijn 
onderduikadres overvallen werd. Wat wist dé vijand en 
hoeveel? Gelukkig duurde zijn arrest maar kort, doordat een 
agent van politie zijn goed vaderlandse plicht verstond en 
Teus liet ontsnappen. Hij nam de vlucht naar zijn geboorte- 
plaats en zette hier zijn onderduikers-verzettersleven voort. 
Met grote vitaliteit wierp Teus zich op alle voorkomende 
werkzaamheden, die op zijn weg kwamen, in de rustige 
overtuiging, dat deze dingen hem door God zijn Heer waren 
opgedragen. 
Hoe meer hij nadacht over de roeping, die elke Christen 
heeft, hoe meer hij zich een dienaar wist, die zonder 
roekeloos te worden, zijn eigen veiligheid moest achter- 
stellen bij de plicht om te helpen in de grote nood, waarin 
ons volk verkeerde. 
Zijn verloofde steunde hem hierbij krachtig met raad en 
daad; met de liefde die zovele mannen aanspoorde steeds 
weer opnieuw de moeilijke taak te aanvaarden, ook al 
werd deze wel eens te zwaar. 
Hetgeen Teus presteerde was geweldig. Zonder zijn persoon 
was de LO Den Haag waarschijnlijk niet geworden, wat 
zij geweest is. 
Waar men in Oost een onderduiker vond, bemerkte men 
ook de hand van Teus. Immer wist hij nieuwe mogelijk- 
heden te vinden om onderduikers te plaatsen; was de kas 
weer leeg en moest er geld komen, hij wist de middelen te 
fourneren. Als er een maand geen bonnen waren, wat ook 
wel eens voorkwam, dan sleepte hij alles wat los en vast 
zat bij elkaar, om de levensmiddelen positie niet te ver- 
zwaren voor de gastheren, die op hun beurt ook niet in 
gebreke bleven, als er voor noodgevallen enkele dagen onder- 
dak geboden moest worden voor „zware" gevallen. Er was 
een vertrouwelijke samenwerking, omdat men wist dat Teus 
het zijne, én nog meer deed, om het ondergrondse front te 
versterken. , 
Ook aan het KP werk gaf Teus zijn beste krachten, o.a. 
aan de overval op het gemeente huis van Puttershoek. Hier 
werd door een geslaagde uitvoering van het in samenwer- 
king met de burgemeester opgestelde plan, de LO-Den Haag 
in het rijke bezit gesteld van heel veel waarde-materiaal, 
zoals bonkaarten, PB's en stempels. 
Een bijzondere feestdag was het, toen hij door dezelfde 
burgemeester van Puttershoek clandestien jn het huwelijk 
werd verbonden. 
Een dominee uit Den Haag zegende het huwelijk daarna 
kerkelijk in. Het blijde licht dat over deze dagen viel, werd 
helaas na zes weken verdonkerd. Dat was op die tragische 
dag van de dertiende Juli 1944, toen hij ten huize van de 
familie Boot werd gearresteerd. De Duitsers, door een ver- 
rader op de hoogte gebracht, wisten, dat Teus één van de 
hoofdpersonen was en zij ondervroegen hem op de streng- 
ste manier. 
Toen hij in Vught kwam, sloten zij hem op in de bunker. 
Als een man doorstond hij de vreselijkste beproevingen. 
Bij de ergste verhoren zweeg hij: de gevolgen aan- 
vaardend van hetgeen hij als zijn roeping zag. 
Met het transport, dat op Dolle Dinsdag vanuit Vught naar 
Duitsland ging, kon hij niet mee; er was geen plaats meer 
voor hem. Met vele anderen werd hij gefusilleerd. 
De legers, zo dichtbij, zou hij niet meer overwinnend door 
ons land zien trekken. 
Hij stierf voor zijn vaderland om het hemels Koninkrijk te 
beërven. J. K. 

Ir 

BAREND JAN DONKER (Baay). 
Geboren 23 April 1920 te Den Haag. 
Gefusilleerd 5 September 1944 te Vught. 

NT og zien we het rustige gezicht met die 
' vastberaden trekken van Barend Jan 

Donkei voor ons. Zijn vierkante kop, die 
sprak van beslistheid en vastberadenheid, 
eigenschappen die hem in het verzetswerk 
zo goed van pas kwamen. Maar niet dat 
alleen spreekt ons toe, het was veelmeer 
dat, wat op een ander vlak ligt en wat de 
oorzaak werd van zijn medestrijden in de 
gigantische verzetsworsteling. 
Dat was het zich onderworpen weten aan 
de Christelijke levensbeginselen en het on- 
derkennen van de aard van het verzet. 
Ook hij zag in de Duitse soldaat niet alleen 
de moordende bezetter maar in eerste plaats 
de brenger van de nationaal-socialistische 
ideologie, die men ons met geweld van wa- 
penen wilde opdringen. 
Dit dreef hem, dit was de grote kracht 
die zijn leven stuwde en het gering deed 
achten wat de consequentie zou kunnen zijn. 
Zodra er sprake was van verzet deed 
Baay mee aan alle dingen, waarvan hij de 
noodzaak inzag. Aan practisch alle LO- 
werk en zo nu en dan aan KP-werk gaf hij 
zijn krachten. Bij de overval op het ge- 
meentehuis van Puttershoek verleende hij 
zijn hulp, waar hij zich ontfermde over de 
inhoud van de kluis, terwijl de KP-ers de 
bewakers knevelden. 
Als wijkhoofd deed hij zijn werk zo nauw- 
gezet, dat er geen onderduiker was, die ooit 
gebrek leed. Samen met Teus van Vliet 
trok hij bij nacht en ontij er op uit om 
de organisatie te perfectionneren. 
De vriendschap tussen beiden was groot. 
Samen werkten zij op één kantoor, samen 
dachten zij gelijk over de noodzaak van 
het verzet, samen doken zij onder voor 
arbeidsinzet en samen sneuvelden zij. Want 
ook Baay werd hij Boot gearresteerd en 
naar Scheveningen overgebracht. Hier door- 
stond hij enkele strenge verhoren, die zo- 
veel opleverden, dat hij in Vught gevangen 
gezet werd in de vreselijke bunker. Hier ver- 
loor hij toch de moed nog niet, was zelfs vrij 
optimistisch omdat hij meende i.v.m. de 
snelle opmars der geallieerden weer spoedig 
de vrijheid te zullen smaken. 
Het werd echter een hogere bevrijding, een 
bevrijding van alles wat hier op aarde strijd 
kan geven. 

Op 5 September viel hij door het moor- 
dend lood van het vuurpeloton. 
Hij naderde zijn God  
Zijn leven werd door wrede handen van 
hem afgenomen. 
Zijn ziel in 't eeuwig leven verwacht de 
jongste dag. De dag waarop zijn lichaam, 
verbrand tot as, triumpherend in volmaakte 
heerlijkheid zal opstaan. J. K. 

O, laat het woord, dat uw laatste ademtocht, 

ontstijgend mei uw ziel, gestameld heeft, 

weer hooren, opdat gons een teeken geeft, 

dat zelfs de dood het niet heeft ovemocht. 

Uit: Vrij Nederland. M. Nijhoff. 



COMITÉ NAZORG KAMP REES 
[veivolg van pag 3) 

geborgen. De Duitse graven zagen er daarentegen 
keurig, tot in de puntjes verzorgd uit. Het is te be- 
grijpen, dat de gal toen overliep. 
In de omgeving waren enkele boeren aan het werk 
en werden nu geroepen om de graven schoon te 
maken. Eerst probeerden zij nog te weigeren, doch 
het werd hun spoedig duidelijk, dat er met deze Hol- 
landers niet te spotten viel. In Rees bleek er ook 
geen gemeentelijke registratie van graven te zijn, 
zodat men de toevlucht moest nemen tot de kerke- 
lijke registers, aanwijzingen van de geestelijkheid en 
doodgraver. 
Het lukte iets bewijsbaars te construëren, hoewel het 
zich laat indenken, dat er grote hiaten bleven. Op 
de Evangelische begraafplaats ;tond men helemaal 
voor een hopeloze opgaaf. Hier bleek de doodgraver 
geëvacueerd te zijn en was zelfs niet de geringste 
aanwijzing te vinden in één of ander registratie 
materiaal. In Haldern was het al evenzo. 
t/' ostbare tijd is er mee gemoeid geweest, enkele ja- 

ren van naarstig zoeken liggen nu act ter dr rug en 
het resultaat mag de getuige zijn van de geweldige 
inspanning, die het comité zich heeft getroost. 
117 graven, die over ver; chillende dorpen verspreid 
lagen, zijn opgespoord, en van 10 graven weet men 
In welk vak ze liggen. 
Helaas kan van de resterende 120 man, allen in 
kamp Rees omgekomen in de tijd van 3 maanden, 
zelfs niet bij benadering gezegd worden waar ze ter 
aarde zijn besteld. 
Op de geïdentificeerde graven zijn nu kruisen ge- 
plaatst. Foto 2 geeft het grote verschil tussen de 
toestand hoe men het aantrof en de toestand van 
nu, wel heel duidelijk aan. 
Het werk loopt nu ten einde. Regeringsinstanties ne- 
men de taak over en de financiën, tot nu uit parti- 
culiere bron gekomen, raken ook op. 
Voordat echter dit comité zichzelf ontbindt mogen 
wij het eerst een woord van dank toevoegen voor het 
mooie werk, dat geheel belangeloos verricht is. Voort- 
gekomen uit particulier initiatief en, wat meer is, 
doorgezet! Dankbaar kan er teruggezien worden op 
het tot stand gebrachte werk. 
Ook op deze manier is er een monument gebouwd 
dat spreekt tot onze kinderen. 

Opdat wij niet vergeten.' 

JA zotetf 

de uie^etd 

tand 

KUNSTOGEN 
Het b.N.K.l. plastic kunstoog is van het na uuriijk 
oog niet te onderscheiden. Het'wordt individueel 
verv aidtgd. 
B ochure op aanvraag gratis. Beh indeling al ten 
na afspraak. 

(Adv. Elsevier). 

Kijk, dat is nu juist wat we al zo lang zoeken. Ons 
ontbreekt het kunstoog en we voelen dat als een 
smartelijk gemis. Wij kunnen geen van Meegeren van 
een Vermeer onderscheiden. Dat verdriet ons. Ook 
al wonnen we er de wetenschap bij, dat er vele 
kenners zijn, die beweren, het echte kunstoog te be- 
zitten, in werkelijkheid geen kans zien de echte kunst 
in het oog te houden. Toch is het met die ogen van 
ons een droeve historie. Soms staan we voor het 
doek van een ,,meester", waarin ons oog zelfs geen 
kunst kan ontdekken. Dat ligt natuurlijk niet aan het 
doek. Ons oog deugt niet. Maar dank zei „Enki" 
kunnen we ons nu een kunstoog aanschaffen. Van 
plastic nog wel. Nu wc meer en meer ,,ver-plasticen" 
is dat een belangrijke aanwinst. En het is van het 
natuurlijke oog niet ie onderscheiden. Dat is van belang. 
We kunnen nu onopvallend tussen erkende kunst- 
kenners staan, als een doodgewoon, onbeduidend 
mannetje. Dank zei ons kunstoog, poneren we. zo los- 
jes weg, onze wei-gefundeerde mening en dan wan- 
delen we rustigjes aan verder. Met stomheid gesla- 
gen zullen ze ons na-ogen met blikken, waaruit onge- 
kunstelde bewondering spreekt, zoa's alleen het na- 
tuurlijk oog dat kan. 
Alleen, nog één ding, zouden we gaarne weten, Enki, 
voor we ons, na afspraak natuurlijk, laten behanae- 

len. Uw kunstoog is niet te onderscheiden van het 
natuurlijk oog. Dat nemen we op uw woord grif aan. 
Maar kan men alleen met een kunstoog dat verschil 
niet meer zien, of ziet ook het z.g.n. „blote oog" et 
niets van? Dat wilden we nog even weten. 

Wij misten dit kenmerkende erg. Vergaderingen als 
deze, tam en verstandig en inschikkelijk.... ach, 
die kan elke bond en iedere vereniging wel houden. 
Een vergadering van veehandelaren moet haar 
eigen cachet bewaren. Men mag bij het begin niet 
weten waar men terecht komt — dat zijn de 
mooiste. En die hebben we mee beleejd. D:t mn' ke 
gedoe van mensen van goeden wille — het doet 
ons niets, bet zegt ons n et . Ik hoop een betere, 
me. meer muziek en verhitte gezichten. De vuist 
moei op tafel komen en de voorzitter moet, zo 
dat heet oorverdovend hameren. Deze bijna deft.ge 
bijeenkomst had ons hart niet. Er stond geen storm, 
er laaide geen vlam .... ze deden ellemaa! mak 
en in alle tuig bereden . . . zondet oogkleppen 

(Friesch Dagblad). 
Dat is wat anders dan het gehinnik van aftandse 
merries. Het gebries van onze Friese verslaggever is 
ons vrij wat liever. Hoe heeft ie z'n manen ge- 
schud — wc konden even de edele buiging van z'n 
fiere hals bewonderen — toen ie z'n pen op papier 
zette. En toen dat machige lichaam eenmaal in be- 
weging was, welk een weelde voor het oog, welk 
een verrukking van zinnen. We steigerden van louter 
drieste vreugde. Schuim vlokte hem langs de lippen 
en tussen het bit uit. Met zwiepend geweld verdreef 
hij met z'n — gelukkig niet gecoupeerde — staart de 
Bloedzuigende vliegen van z'n rillend vel. Een vlam 
schoot uit zijn oog toen hij zich verhief en met de 
achterpoten de bureaulamp aan scherven deed rin- 
kelen. Toen sloeg ie op hol. We hebben hem nog 
niet weer gezien. 

RECTIFICATIE: 
In ons nummer van vorige week is helaas een 
storende [out binnengeslopen. 
Het artikel ..Een vrij Nederlands bestuur be- 
streed de vijand" is geschreven door Dr Joh. 
Hartog en niet zoals gepubliceerd is door Ds 
Joh. Hartog. 
Gaarne onze excuses. 

ADVERTENTIE - RUBRIEK 

FAMILIEBERICHTEN 

Getrouwd: 
HUUB H. JABOBSE 
Wachtm. Kon. Marechaussee 

en • 
BEB H. PRIEM 

Batavia, 21 Juli 1948 

VersBorg IJw huid! 
Tegen zonnebrand, stuklopen, 
doorzitten, smetten en ter ver- 

betering der huid; Purol. 

SPOED 
OIjD-II.L.WERKER ZOEKT, wegens 
fin. moeilijkheden om studie af te kun- 
nen maken, AVOND- OF NACHTBE- 
TREKKING, Onverschillig van welke 
aard. Is administratief onderlegd en 
kan vlot typen. 
Br. ond. nr. 957 a.h, bureau v.d. blad 

Hoofdpijn, Kiespijn, Zenuwpijn 

SAHAPIR1H 
->■ helpt altijd 

vpKSlfï 

Joh. van Hulzen 
VORSTIN VAN 

NEERLANDS HARTEN 
Een gedenkboek dat boeiend is als 
een roman. Met talrijke illustraties 
van Nora Schnitxler 

geb. f 3.90 

Jan Roelfs 
VIJF KRUISJES 
OP EEN KROON 

Dit is het jubileumboek voor de 
jeugd. Met tekeningen van Johanna 
Bottema. 

geb. f 2.25 
Ia elke boekhandel 

J. N. Voorhoeve — Den Haag 

GEVRAAGD enige aankomende 

METAALBEWERKERS 

ter opleiding van verenmakers, automaten- 
instellers, gereedschapmakers. 

Diploma Ambachtschool strekt tot aanbeveling. 

IIWIUNhtt» 
Technische Veeren\W7Kelzersgr. 802, Amsterdam 
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LITHO "ZAANLANDIA" 

ZAANDIJK 
OFFSETDRUK 

STEENDRUK 

CARTONNAGE 

DAGBLAD DE TIJD 

^ vraagt typografcnt 

alsmede aankomende krachten ter op- 

leiding in de rotatiedrukkcrij. 

Sollicitaties te richten aan het Bedrijfskantoor, 

N.Z. Voorburgwal 65-72, Amsterdam-C. 

f 
VOORHOEVE KALENDERS 

Van de 5 voor 1949 zijn de proef 
schilden en intekenlijsten gereed 

gekomen. 
U kunt het beste nu reeds intekenen 
bij uw boek- of kalenderverkoper 

VOORHOEVEKALENDER 
(57atc jrg) 

MARTHAKALENDER 
(56ste jrg) 

HET JAAR ROND 
(3e jrg) 

WEEKKALENDER 
(228te jrg) 

HET LICHT TEGEMOET 
(13e jrg) 

Wie deze kalenders aan vrienden 
en kennissen wil verkopen wende 
zich om inlichtingen over bijver- 
dienste tot zijn boekhandelaar of 

tot 

J. N. Voorhoeve — Den Haag 

Geeft „De Zwerver' aan één van Uw kennissen ter in- 
zage en laat hem (haar) onderstaande bon incjevuld 
zenden aan de administratie van „De Zwerver' Prins 
Hendrikkade 152, Amsterdam. Degenen, die een proef- 
nummer ontvingen kunnen deze bon voor zichzelf be 
autten. 

Naam 

Adres     

Plaats       Provincie... 

ingang abonnement     

Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / of bij 
aanbieding van een postkwitantle betaald. 

Gironummer 109588 t.n.v. LO-UCP-Stiohting 
') (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

BON Pe Zwerver in de Tropen 

tk wil meehelpen om dit ideaal te ver- 
wezenlijken en verzoek U daarom een: 

* ZeepOSt/LllchtpOStabonnemem VOOI 

(Zeepost f 1.50 • luchtpost f 4.50 per kwartaal.) 
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel of bij aan- 
bieding van een postkwitantle betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan 

*) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 
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DE VORMING VAN EEN KABINET 

< 

Wij hebben In ons land het 
zogenaamde twee-Kamerstel- 
sel, een Eerste en een Tweede 

Kamer. De Eerste Kamer, bestaande 
uit 50 leden, wordt gekozen door de 
Staten der elf provinciën; de Tweede 
Kamer rechtstreeks door de kiezers, 
die verdeeld worden over 18 kies- 
kringen. De leden van de Eerste 
Kamer zitten voor 6, die van de 
Tweede Kamer voor 4 jaar. Vroe- 
ger konden alleen de hoogst-aange- 
slagenen in de belastingen en enige heren van 
hoge positie benoemd worden tot leden van de 
Eerste Kamer, zodat er in de samenstelling van 
deze beide hoge landsvergaderingen groot on- 
derscheid bestond. Dit onderscheid is nu vrijwel 
opgeheven. De leden van de Eerste Kamer be- 
hoeven aan geen andere eisen te voldoen dan 
die van de Tweede. 

DOOR Mr. ƒ. A DB WILDE 
> 

/n verband met de verkiezingen, die deze zomer hebben plaats gehad 
en de gebeurtenissen, die zich daarom hebben afgespeeld, kan het wel- 

licht voor enkele onzer lezers wel interessant zijn iets te vertellen 
met betrekking tot grondwetsherziening. Kamerontbinding, de vorming 
van een ministerie, het karakter van een ministerie, enz. 

d: 
i e regering heeft dit jaar, naar aanleiding 
van de nieuwe verkiezingen, die ten aanzien 

van Indië en de Nederlandse gebiedsdelen in 
Amerika zijn ontstaan, voorgesteld de grond- 
wet te wijzigen. Zulk een grondwetswijziging 
gaat niet zo eenvoudig als de wijziging van elke 
andere wet. De loop van zaken is zo: er worden 
voorstellen ingediend tot wijziging van de grond- 
wet in de vorm van wetsontwerpen. Deze wets- 
ontwerpen worden eerst behandeld in de Tweede 
Kamer. Zij kan er wijzigingen in aanbrengen. 
Heeft de Tweede Kamer ze, al of niet gewijzigd, 
aangenomen met meerderheid van stemmen, dan 
gaan ze naar de Eerste Kamer. Deze kan er 
geen wijzigingen in aanbrengen, maar moet ze 
aannemen of verwerpen. Worden ze ook door de 
Eerste Kamer met meerderheid van stemmen 
goedgekeurd, dan, zo schrijft de Grondwet voor, 
moeten de beide Kamers ontbonden worden, zo- 
dat zowel voor de Eerste als voor de Tweede 
Kamer verkiezingen moeten plaats hebben. Als 
deze verkiezingen gehouden en de beide Kamers 
der Staten-Generaal opnieuw samengesteld zijn, 
komen de voorstellen tot grondwetsherziening 
weer in behandeling, eerst in de Tweede, daar- 
na in de Eerste Kamer. Veranderingen mogen 
dan niet meer worden aangebracht. Maar nu 
eist de Grondwet, dat er minstens twee-derde 
van het aantal uitgebrachte stemmen in elk 
der beide Kamers nodig is om de voorgestelde 
wijziging aan te nemen. 
Hiermede is het dus duidelijk, waarom dit jaar 
verkiezingen moesten plaatshebben. De voorge- 
stelde grondwetsherziening was daarvan de oor- 
zaak 

Verkiezingen nebben meestal tot gevolg, dat 
de beide Kamers der Staten-Generaal er 

anders uitzien dan ze vóór die tijd deden. 
Met name was dit thans het geval bij de Tweede 
Kamer. Het Ministerie-Beel voorzag zulk een 
verschuiving en bood in verband daarmede reeds 
vóór het bekend worden van de uitslag der ver- 
kiezingen zijn ontslag aan. 
Dat ontslag wordt aangeboden aan de Koningin. 
Want volgens de Grondwet benoemt en ontslaat 
de Koningin de Ministers. Aangezien de Konin- 
gin tijdelijk haar bevoegdheden, in overleg met 
de Staten-Generaal, heeft overgedragen aan de 
Prinses, heeft ditmaal het Kabinet-Beel zijn 
ontslag aangevraagd aan de Prinses-Regentes 
Juliana. Deze nu moet óf het ontslag weigeren 
öf nieuwe ministers benoemen. Maar daarom- 
trent heersen bepaalde gewoonten en gebruiken, 
die samenhangen met het feit, dat in ons staats- 
recht nooit de Koning (in) maar uitsluitend de 
Ministers verantwoordelijk zijn voor ambtelijke 
daden. ' 

De koningin (of in haar plaats de Regentes) 
draagt, na raadpleging van de voorzitters van 
de Eerste en Tweede Kamer en andere vooraan- 
staande personen, aan een of andere staatsman 
de vorming van een Kabinet op. 
Meestal neemt zulk een persoon zo'n opdracht 
in beraad, d.w.z. hij gaat aanstonds zijn best 
doen om een Ministerie te vormen Dat valt dik- 
wijls niet mee. Vooreerst moet hij de voor de 
verschillende departementen geschikte personen 
bereid vinden. Maar in de tweede plaats, moet 
hij een ministerie zien te vormen, dat kans biedt 
om het goed met de Staten-Generaal, vooral 
met de Tweede Kamer, te kunnen vinden. Want 
met die Staten-Generaal moeten de Ministers 
werken. Nu is dat vormen van een Kabinet alleen 
dan eenvoudig, als een bepaalde groep bij de 
stembus de overwinning heeft behaald en de 
formateur niets anders heeft te doen dan uit 
die overwinnende groep een twaalf- of dertiental 
mannen te vragen om tot het door hem te 
vormen Kabinet toe te treden. Zo gaat het 
doorgaans in Engeland, omdat daar practisch 
maar twee partijen zijn, die in aanmerking ko- 
men; tegenwoordig, de Labourpartij en de Con- 
servatieve partij. Wint Labour het bij de verkie- 
zingen, dan wordt er een Labour-Kabinet gevormd, 
winnen de Conservatieven het, dan komt er een 
Conservatief Ministerie. Zelfs de formateur is 
daar feitelijk vooraf al aangewezen, omdat daar- 
toe wordt gekozen de leider van de partij, die 
het gewonnen heeft. 

Bij ons is dat minder eenvoudig. We hebben 
hier toch altijd 6 of 7 partijen, waarmee 

rekening gehouden moet worden. Geen van die 
partijen heeft ooit de volstrekte meerderheid in 
de Staten-Generaal. Zo was er vroeger een 
„rechtse coalitie", d.w.z. dat de Anti-Revolution- 
naire, de Christelijk-Historische en de Rooms- 
Katholieke partijen samenwerkten en uit hun 
midden een formateur de opdracht tot vorming 
van een Kabinet kreeg, die dan alleen te rade 
had te gaan met die drie groepen, waarmede 
hij feitelijk vooraf al saamgewerkt had. 
Toch gaf de vorming van een Ministerie ook 
destijds reeds moeilijkheden. Maar tegenwoor- 
dig is het veel meer bezwaarlijk. Liefst vormt 
de Kabinets-formateur een z.g. parlementair 
ministerie. Dat wil zeggen een ministerie, dat 
tot stand komt door besprekingen met een groep 
partijen, die samen een meerderheid in de Twee- 
de Kamer hebben. Stel bijvoorbeeld een combina- 
tie van Rooms-Katholieken (32 leden), leden van 
de Partij van de Arbeid (27 leden), Christelijk 
Historischen (9 leden), leden van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie (8 leden), dat zijn 
samen in de Tweede Kamer 76 leden. Maar ook 
al zou de formateur een dergelijke combinatie 
prefereren, hij moet er rekening mede houden, 
dat de partijen zelve tot een zodanige samen- 
werking zich niet willen binden. Dan is het nog 
mogelijk, dat hij toch een parlementair Kabinet 
samenstelt, maar dan niet op de brede basis van 
vier, maar op een smallere basis van drie of 
twee partijen. Op zich zelf beschouwd zou een 

combinatie van Rooms-Katholieken 
en Partg van de Arbeid, samen 59 
van de 100 zetels in de Tweede Ka- 
mer, voldoende zijn voor een parle- 
mentair Kabinet. De moeilijkheid zit 
echter ditmaal juist in de omstandig- 
heid, dat het ministerie voor zijn 
grondwetsherziening twee-derde van 
de stemmen nodig heeft, dat is dus, 
als de Tweede Kamer voltallig is, 67 
stemmen. 

a * * 
Indien het overleg met de partijen geheel mislukt, 

zal in menig geval de staatsman, die de op- 
dracht kreeg, aan de Koningin (de Regentes) ver- 
zoeken van zijn taak ontheven te worden. De 
Koningin kan dan dezelfde persoon of een ander 
de opdracht geven een z.g. extra-parlementair 
Kabinet te vormen. 
Het staat niet met volstrekte zekerheid vast, 
wat onder een extra-parlementair Kabinet 
verstaan moet worden. Het ministerie-Cort 
van der Linden, dat van 1913 tot 1918 aan 
het bewind was, werd een extra-parlementair 
Kabinet genoemd, omdat de ministers gekozen 
waren uit personen, die geen lid van het parle- 
ment (van de Staten-Generaal) waren. Maar ook 
een ministerie, dat zonder overleg met de par- 
tijen tot stand is gekomen, kan men extra- 
parlementair noemen. In zo'n geval spreekt men 
ook wel van een Zaken-Kabinet, dat is een Kabi- 
net, dat niet de politieke vraagstukken op de 
voorgrond stelt, maar zich beijvert om zo goed 
mogelijk de zaken, die aan de orde zijn, af te 
doen. 
Verder hoort men wel eens spreken over een 
Kabinet-ad-hoc, dat wil zeggen een ministerie, 
dat zich speciaal geroepen voelt een bepaald 
vraagstuk tot oplossing te brengen. In de vorige 
eeuw was het ministerie-Roëll (1894-1897), waarin 
Mr. S. van Houten minister van Binnenlandse 
Zaken was, tot op zekere hoogte een Kabinet- 
ad-hoc. Immers het had zich speciaal tot taak 
gesteld om het kiesrecht-vraagstuk, dat toen in 
hoge mate in het brandpunt der belangstelling 
stond, te behandelen. In die jaren is dan ook de 
kieswet-Van Houten tot stand gekomen. 
Tenslotte kan er in' moeilijke en dreigende omstan- 
digheden een nationaal-Kabinet tot regeren wor- 
den geroepen, dat is "een Kabinet, waarin mannen 
van soms zeer tegenstrijdige beginselen, zitting 
hebben. Zij slaan dan, omdat het vaderland in ge- 
vaar is, de handen ineen, trachten zoveel moge- 
lijk de verschillen op de achtergrond te schuiven 
en beijveren zich om met vereende krachten het 
land te dienen. 
Natuurlijk zou hierover nog heel wat meer te 
zeggen zyn, maar het bovenstaande is toch wel 
voldoende om enig licht te verspreiden over het- 
geen met de vorming van een ministerie samen 
hangt. 
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COMMUNISTISCHE VAAGHEID. 
De aan kamperen verbonden gevaren op zedelijk 
gebied zijn voor de overheid aanleiding gewor- 
ien om een wetsontwerp aanhangig te maken, 
lat eisen stelt aan kampeerterreinen, en dat het 

bezit van een kampkaart of kampeerpaspoort ver- 
plichtend zal stellen. Deze papieren zullen uit- 
sluitend worden verstrekt aan hen, die van een 
goed maatschappelijk en zedelijk gedrag zijn en 
zich ook bij het kamperen goed gedragen. 
„De Waarheid" tekent daarbij aan, dat dit alles 
„erg vaag" is. 
■— Deze „vaagheid" kan alleen bestaan voor hen, 
die zich niet bezonnen hebben op „goed maat- 
schappelijk en zedelijk gedrag". Het Nederlandse 
volk weet gelukkig nog heel goed wat daaronder 
te verstaan is. 

A 
ONTZETTING INZAKE KIESRECHTEN. 
In een artikel „Kiesrecht en politieke delinquen- 
ten", gepubliceerd in „De Vrije Stem" van 20 April 
1946, spraken wij de vrees uit, dat politieke delin- 
quenten, die bij rechterlijke uitspraak van het kies- 
recht werden uitgesloten, toch gelegenheid zou- 
den krijgen hun stem uit te brengen. Deze vrees 
is waarlijk niet ongegrond gebleken. „De Volks- 
krant weet thans te melden, dat de gemeente- 
besturen eerst thans, — dat is na de verkiezingen 
van 1948 — opgave krijgen van de personen, die 
door organen der Bijzondere Rechtspleging zijn 
ontzet uit het actieve kiesrecht. De in 1946 ge- 
geven schriftelijke verzekering van tijdige af- 
doening, blijkt dus wel heel weinig waarde te 
hebben. 
— De gunstigste uitleg heet hier bureaucratie. De 
nalatigheid van het Departement van Justitie is 
echter zo formidabel, dat zij aan sabotage doet 
denken. 

VERGETEN NUMMERS. 
Door een administratieve fout moesten 23 oorlogs- 
vrijwilligers, die op 28 Mei 1948 met hun vrien- 
den, waarmede zij in de illegaliteit lief en leed 
hadden gedeeld, op de Indrapoera scheep hadden 
moeten gaan, het aanzien, dat hun vrienden zon- 
der hen naar het Vaderland vertrokken. Zij waren 
eenvoudig administratief vergeten. Pogingen om 
deze „vergeten jongens" toch nog met de „Indra- 
poera" te doen repatrieeren leden schipbreuk. 
Intussen zijn 21 van deze 23 achtergeblevenen op 
20 Juli met de „Grote Beer" uit Indië vertrokken. 
Voor de laatste twee man was ook hierop geen 
plaats meer. 
— „De Band", waaraan wij het bovenstaande ont- 
lenen, vraagt zich terecht af, welke indruk deze 
vergeten jongens en hun familieleden over de orga- 
nisatie van ons leger moeten hebben. 

c t. r 

"7 o heb ik dan mijn vacantie achter de rug. 
^ Het weer was schappelijk, doch de algemene toestand 

van de zieke wereld kon zorgwekkend genoemd worden. 
In Berlijn zat men met vuur te spelen. In Palestina hielp 
men een wapenstilstand om zeep. In Indië werden onderbande* 
lingen afgebroken.- In Frankrijk zat men voor de variatie 
weer eens zonder regering en in ons kleine Nederland was 
Beel bezig om een kabinet in elkaar te timmeren. En onder 
al die bedrijven door lag uw zich noemende ouwe uitsmijter 
vacantie te houden aan de waterkant ergens in Nederland. 
Maar rustig was hij niet. al lag hij dan languit niets te 
doen. Hij vreesde, dat in die tijd: 

a. in Berlijn de bom zou ploffen; 
b. in Italië dat éne ellendige schot een burgeroorlog zou 

ontketenen; 
c. dat men in Indië nog meer water in de wijn zou doen. 

zodat het alcohol-gehalte zó miniem zou worden, dat het 
zelfs niet meer in duizendste procenten zou zijn uit te 
drukken; 

d. dat Christiansen. die voor Zijn rechter stond, op zijn 
woord zotf worden geloofd; 

e. dat De Vilder in het nieuwe kabinet zou worden opge- 
nomen als minister van wederopbouw; 

f. dat zelfs op het vacantie-adres van ondergetekende nog 
een aanslagbiljet zou worden bezorgd. 

Met al deze beklemmende zwarigheden vierde ondergeteken- 
de zijn vacantie. Hij vroeg zich af. in welke wereld wij 
eigenlijk leven en hoelang de mens de voortdurende span- 
ningen zou kunnen verduren. 
— De wereld is een rare boel. zei de man, die overal het 
rechte van wilde weten. Ik zeg het hem van harte na. Wij 
leven anno domini 1948 in een heksenketel en we vallen van 
de ene narigheid in de andere. 
Het lijkt er veel op, dat elke goede bedoeling gedoemd is om 
te ontaarden in een gruwelijke mislukking. Wij zullen een 
sterk geloof moeten hebben om ons vertrouwen te bewaren 
en om nuchter te blijven in deze baaierd van moeilijkheden. 
En wij zullen de strijd moeten aanbinden tegen de creaturen, 
die niets liever zien dan troebel water, omdat het daarin 
goed vissen schijnt te zijn. 
Ik overdacht dit allemaal, toen ik langs de waterkant lag te 
zonnen. 
Toen werd ik gestoord door een boer, die met een schouw 
langs kwam varen. Van het ene praatje kwam het andere 
praatje. 
De boer zei tenslotte: —* Voor mijn part komen de Russen, 
want dan gaat de boter weer omhoog  
Nogmaals; in wat voor wereld leven wij? Tegen lieden, die 
zijde hopen te spinnen in een tijd van vernietiging, moeten 
wij ten strijde trekken met morele wapenen. Wij illegale 
werkers mogen niet met groot verlof gaan; zélfs niet, al zou- 
den wij het graag willen. 
Die zich noemt 

FIWI 

Federatie Illegale Werkers Indië 

A Is men tegenwoordig in de kleinste provincie- 
-ti plaatsjes naar '40—'45 vraagt, zullen de meeste in- 
woners weten wat deze stichting beoogt en waarvoor 
zij werkt. 
Iets geheel anders is het, als men in Indië naar 
eenzelfde organisatie zou vragen, die er toch ook 
behoort te zijn op grond van het feit, dat in de 
Archipel een verzetsstrijd gestreden is, die, althans 
qualitatief, niet de mindere was van de onze. 
Beseffen wij Nederlanders wel, die leven op het 
rijksgebied in Europa, dat een deel, een zeer groot 
deel van ons volk zelfs, daar op de evenaar eenzelfde 
strijd gestreden heeft en dus dezelfde rechten mag 
opeisen voor de nabestaanden van de gevallen 
slachtoffers, als '40—'45 het hier doet? Of vervallen 
wij in het kleine gewriemel van onze enge gedach- 
tenkring van waaruit wij redeneren, dat het Euro- 
pese hemd nader is dan de Oosterse rok? Laten wij 
dan goed verstaan, dat deze rok ons ook om de 
lendenen hangt, ja, zelfs geen rok is maar een deel 
van ons hemd, dat we niet, zonder onze naaktheid 
bloot te leggen, verwaarlozen kunnen en niet min- 
der verzorgen mogen dan het stuk, waarvoor we 
hier in de bres gesprongen zijn en in de bres 
zullen blijven staan! Het werk van de Fiwi heeft 
daarom ook recht op onze aandacht en medewerking. 

De Fiwi stelt zich hetzelfde doel als 1940—'45. 
Zij wil de verzorging op haar nemen van alle nabe- 
staanden van hen, die vielen door de Japanse terreur 
en nu sociale zorg behoeven. Dit is nodig, daar voor 
de Nederlanders, die in Overheidsdienst waren een 
regeling is getroffen op voet van landspensioen, die 
helaas in de gegeven omstandigheden onvoldoende is, 
terwij! voor de Indische Nederlander, voor de ge- 
vallen Knilsoldaat of tani, nog geen regeling be- 
staat, die ook maar enigszins bevredigend genoemd 
kan worden. Als men weet, dat het aantal slacht- 
offers getaxeerd is op 15000 man, mannen, vrouwen 
en kinderen meegerekend, begrijpt men, dat hier nog 
een geweldige taak ligt. Van dit grote aantal zijn 
er 7000 door de behandeling in concentratie-kampen 
overleden, 5000 zonder vorm van proces geëxecuteerd 
en enkele honderden zodanig invalide geworden naar 
lichaam of geest, dat zij niet meer in eigen onder- 
houd kunnen voorzien. 
Het is voor iedereen duidelijk, dat, de helden van 
dit stille front toch niet vergeten mogen worden. 
Op zijn minst dienen wij nu onze waardering voor 
het gepleegde verzet, uit te drukken in een mens- 
waardige verzorging van de hulpeloos achtergeble- 
venen en invaliden. 
Want de toestand van het ogenblik, mag niet voort- 
bestaan! 
Temeer daar het hier landskinderen betreft, die veel 
van ons verwachten. 

Om U de aard en methode van het verzet in Indië 
te leren, zullen we volgende week beginnen met 
een publicatie over het werk van een Ambonees ka- 
pitein, welke geschiedenis li van de noodzaak en 
het bestaansrecht der Fiwi overtuigen zal. 
Het staat voor ons vast, dat dan de taak, tot nu toe 
verwaarloosd, ter hand cenomen zal worden zo het 
beho rt! J. K. 

Oh, Albion, Albion 

We hadden het ze zo graag 
gegund, die verwaten Brit- 
ten met hun arrogante 

snorretjes, met hun welwillende en 
wellevende vriendelijkheid, die hun 
grenzenloze hoogmoed zo kostelijk 
camoufleert. Een 6—1 nederlaag 
hadden we ze gegund en diep in ons 
hart waren we ervan overtuigd, dat 
zoiets ging gebeuren. Eindelijk eens 
wraak te nemen op die immer be- 
schaafde demonstratie van supe- 
rioriteit. 
Er zat een brok onbeschaafde 
hartstocht in ons luisteren en zien 
naar die wedstrijd, een ontlading 
van boze lusten, een wellust in de 
voetbalverplettering  die niet 
kwam. 
Zeker Michiel de Ruyter voer de 
Thames op, dwars door de ketting 
heen en hg vestigde voor eens en al 
onze roem en brak de glorie van 
het onneembare eiland. Maar dat is 
alweer zo lang geleden. We dorst- 
ten naar nieuwe glorie, want we 
zjjn sinds Chattam alweer zo dik- 
wijls door de knieën gegaan. Waren 
't niet onze broeders, die in Zuid 
Afrika om hun goud door de vrien- 

delijke schijnheiligheid van een ge- 
cultiveerd barbarendom gevloerd 

' werden? 
Ja, we hadden ze om hun streken 
en om hun laksheid een lesje ge- 
gund, zo edelmoedig als we overi- 
gens zijn. Want we zijn Indië niet 
vergeten en als 't aan ons gelegen 
had, dan hadden Mofuntbatten en 
Killearn er een dertiental van mo- 
gen maken. Welk een perspectie- 
ven! 
Ze krijgen hun trekken thuis, in 
Malakka en ze mogen weten, dat 
hun listig beraamde plichtsverza- 
king in de liquidatie van de vijande- 
lijke posities in Indië, voet gaf aan 
de revolutie, waarvan ze In hun 
eigen rijk thans de vruchten pluk- 
ken. Maar we hadden het ze zelf 
Willen komen vertellen met een 
voetbal en een doorboord net, hoe 
„dankbaar" we ze zijn. 

Ach en daar bleef 't niet bij. We 
hadden nog iets af te rekenen over 
die vernederende Engelse ziekte te 
onzent; van mensen, wier hoogste 
wijsheid in het naapen van de Brit- 
ten stak. Van mensen, die vergeten 
wilden, dat Nederland een eigen 
levens- en politieke stijl heeft, en 
die een twee partijenstelsel wensten, 
omdat de Engelsen het ook hadden. 
Dat is gelukkig langzamerhand wel 
overgebeterd, maar we wilden zo 
graag even met een voetbal komen 
bewijzen, dat we genezen zijn, dat 
we een eigen stijl hebben en alleen 
op het voetbalveld het twee partij- 
enstelsel aanhangen, omdat het met 
't oog op die 6—1 overwinning ge- 
makkelijker is. 
Maar 't heeft niet zo mogen zijn. 
Ook deze bittere pil hebben we moe- 
ten slikken. En zo stijfden we het 
trotse Albion in de waan, dat men 

kaaskoppen kan inmaken. 
Toen hebben wij daarover nage- 
dacht. Hun nederlaag stond voor 
ieder vast en toch wonnen ze. Was 
't niet als met die duizend jagertjes, 
waarmee ze de slag om Londen van 
Göring wonnen? Met je rug tegen 
de muur, een koelbloedige glimlach 
en een onverwoestbaar moreel be- 
waren, dat is Engelse stijl. 
Wat mij betreft mogen ze die Olym- 
pische titel nu wel hebben. Ze zijn 
toch onverbeterlijk en ons genoegen 
is er allang af. Als ze verliezen, 
zal trouwens niemand daaraan ple- 
zier beleven, want ze zijn nog spor- 
tief ook. 
En wij maar hard werken. En zij 
maar laat op het bureau komen en 
de Times lezen en lang lunchen en 
tea-en en vroeg op de golflinks ver- 
schijnen. Oh, Albion, Albion, gij 
hebt vele gebreken, gij hebt slinkse 
streken, gij hebt een glimlach, die 
een koevoet driftig zou maken, 
maar gij verloochent Uw stijl ten- 
minste niet en dat respecteren wij, 
al kunt ge erbij te gronde gaan, 
zij 't niet tegen onze voetbalploeg. 

H. v. R. 



IN ZOEKLICHT EN AFWEERVUUR 

Een onzer medewerkers had dezer dagen een gesprek mei de Nieuw _ ndse ex-piloot John D. Sharp, 
die hier voor een week op doorreis naar Engeland vertoefde. 
Sharp nam op 3 Mei 1943 deel aan een raid op de electrische centrales te Amsterdam, bij welke raid 
tien van de elf bommenwerpers, ook die van Sharp, werden neergeschoten. 
Hoe een en ander in zijn werk is gegaan vindt U hier beschreven. 
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In gesprek met ex-gcalüeerde piloot. 
„Die kerels zijn tot in hun vezels van staal," zeiden 
■we bewonderend als we in bezettingstijd naar de 
hemel stonden te turen om in het nachtelijk donker 
bij zoeklicht en afweervuur de vreemd aandoende 
onbewogenheid van overtrekkende bommenwerpers 
in angstige spanning gade te slaan. Elke keer weer 
was het een fantastisch schouwspel: de zwaaiend- 
tastende lichtbundels langs donker-fluwelige luchten, 
als afgezet met gloeiende rosetten van woedend- 
springende granaten rondom enige dood-rustig, hoog 
voorbijglijdende bommenwerpers. 
De majestueuze trots waarmee de tevreden brom- 
mende vliegtuigen ondanks het helse spectakel over- 
trokken, deed ons denken aan de minachtende kalm- 
te van een bekroonde dog, die zelfs de nijdigst kef- 
fende straatspecimen geen blik waardig keurt. 
De wondere onbewogenheid van die groteske sta- 
len vogels deed in ons een gevoel van diepe bewon- 
dering opborrelen: een bewondering, welke wij ten- 
slotte richten op de bemanning van het vliegtuig als 
we zeiden; „Die kerels toch, wat een stelletje ijs- 
kcuwen." 

Angst. 
Maar waren het werkelijk van die ijskoude nuch- 
terlingen zoals we meenden te mogen concluderen 
uit de gladde rust hunner in de nacht wegglijdende 
„bombers"? 
Mr. John. D. Sharp uit Nieuw-Zee'and, oud-comman- 
dant van een bommenwerper vertelde het ons an- 
ders. „We hadden angst," zei hij, „angst, elke keer 
weer als we ergens vanuit Engeland opstegen. We 
lieten het elkaar niet merken, we maakten grapjes 
en zeiden luchtig tot straks als we afscheid van 
elkaar namen, maar diep in ons hart bemerkten we 
geniepig fluisterend een stem, die luider werd naar- 
mate de Engelse kust verder achterbleef: het kan 
de laatste keer zijn  de laatste keer  de laat- 
ste keer  en tenslotte overstemde dat dreinigc ge- 
fluister het loeiend gegrom van de motoren. Eerst 
als we ons doel naderden verdween die stem omdat 
dan al onze aandacht werd opgeëist voor de navi- 
gatie, voor de verkenning en voor de uit de micro- 
foon knetterende instruct'es." 

Een gezellige kerel. 
Mr. Sharp zit tegenover ons in de gezellige huis- 
kamer van de heer P. Klaassen, secretaris van het 
Rode Kruis te Vijfhuizen, de man, die sinds de be- 
vrijding, geheel belangeloos, al zijn vrije tijd opof- 
ferde voor de opsporing van gegevens betreffende 
in Nederland vermiste vliegers en die zodoende ook 
in contact is gekomen met de piloot Sharp uit Nieuw 
Zeeland, 
Mr. Sharp is een rustige, gezellige kérel van 29 jaar, 
sportief en met zin voor humor. „Another bloody 
liar," noemde hij Uw verslaggever, want een hem 
interviewende dagblad-verslaggever had hem in een 
krantenartikel laten zeggen, dat Nederland zo n klein 
land was, terwijl- hij had gesproken over: a flat 
country, een vlak land. Hij was daar hels over, 
want Nederland was een groot land vond hij. Deze 
ten^re ex-piloot, thans zakenman, lacht graag en 
hartelijk en als hij nadenkend spreekt weerspiege- 
len zijn ogen de bezonnenheid van iemand, die ge- 
wend is in wijde verten te schouwen. Zijn antwoor- 
den geeft hij weloverwogen en zijn oordeel is geba- 
seerd op gezond nadenken, niet misvormd door de 
in ons land zo vaak voorkomende benauwende eng- 
heid van groeps- of partijgeest. 
Dit antwoordde hij op onze vraag naar zijn mening 
over de Indische kwestie: 
„Als ik mijn mening daarover moet geven stel ik 
voorop, dat ik spreek als leek. Voorlichting omtrent 
deze materie ontbreekt zo goed als geheel in ons 
land. Doch indien ik mijn democratisch hart moet 
laten spreken zeg ik: Indië heeft, zoals elk land, recht 
op vrijheid en zelfbestuur. De grote vraag is echter 
of het er rijp voor is. Ik meen van niet. Zou Ne- 
derland zich nu reeds terugtrekken, zoals Enge- 
land in Brits Indië heeft gedaan, dan ontstaat er een 
chaos, welke de reeds hevig wroetende communis- 
tes de wind volop in de zeilen zou stuwen; een 
chaos, die de macht zou schenken aan de op dat 
moment toevallig sterkst bewapende groep. Van de- 
mocratie zou geen sprake meer zijn, glleen nog van 
machtsmisbruik, terreur en uitbuiting. Indië, Neder- 
land, ja, de gehele wereld zijn hef meest gebaat met 
een ordelijke en geleidelijke afwikkeling van het Ne- 
derlandse koloniale bewind." 
Verder waarschuwde de heer Sharp ervoor de kui- 
perijen van de Australische (overwegend communis- 
tische) havenarbeiders te identificeren met de houding 
van de Australiërs in het algemeen. „Het meren- 
deel denkt erover als ik, doch het is bij gebrek aan 

gewicht, dat de communistische leuzen van de ha- 
venarbeiders tijdelijk op de publieke opinie boven 
komen drijven." 
Uw verslaggever is ook maar een gewoon mannetje, 
behept met een menigte voor en na-oordelen en daar- 
om moet U niet boos worden als ik vertel, dat ik 
Mr. Sharp op dat moment niet alleen een gezellige 
maar ook een beste vent begon te vinden, hetgeen 
ik fluks tot uitdrukking bracht door hem mijn laat- 
ste cigaret aan te bieden. Terwijl ik hem een vlam- 
metje voor hield bedacht ik waar het toch wel aan 

-kon liggen, dat zo'n eenvoudige jongen met enkel 
een gezond stel hersens zich op wist te werken tot 
een visie, welke zelfs het ingenieuze brein van een 
professor niet vermocht te wrochten. Wellicht is het 
een misvatting te menen, dat goede professoren ook 
altijd goede diplomaten zijn. 
UNO. 
Tussen twee halen aan een cigaret vroegen we hem 
ook nog gauw even naar zijn mening over de UNO. 
Het antwoord was al even kort als raak. „De UNO," 
merkte hij op, „strijdt voor de wereldvrede en haar 
leden doen het voor zich." 
Hij zei het zonder ironie, zonder teleurstelling, ook 
niet schouderophalend maar met de nuchterheid van 
de man, die nog niet is verdronken in de gecom- 
pliceerdheid van deze tijd doch daar ver boven is 
blijven^ staan. 
Mr. Sharp is echter geen politicus, hij is de vroegere 
piloot en daarom wilden wij iets meer weten van 
zijn laatste (de elfde) raid op ons land op 3 Mei 
1943, waarbij zijn bommenwerper, een Lockheed 
Ventura, werd neergeschoten en hij zelf krijgsge- 
vangene gemaakt. 
De raid. 
„Op de morgen van de derde Mei 1943 vertelde ons 
een inlichtingen officier, dat in Nederland een al- 
gemene staking was uitgebroken en dat wij ons ge- 
reed moesten maken voor een raid op de electrische 
centrales bij Amsterdam ter ondersteuning van de 
stakingsacties. Ter gelegenheid van vorige vluchten 
was ons al eens iets verteld over de ondergrondse 
organisatie van Uw land, waarbij er steeds op werd 
gewezen, dat deze organisaties de best functione- 
rende van Europa waren. Als voorbeeld werd ge- 
noemd een geval van een piloot, die, na te zijn neer- 

sterdam om hulp had geseind, even na vieren op 
weg met twaalf bommenwerpers, begeleid door 
een aantal jagers. Het weer was goed, het zicht 
helder. Op geringe hoogte vlogen we over zee om 
tot goed drie duizend meter te stijgen toen we ter 
hoogte van Leiden de Nederlandse kust passeerden. 
AI direct vielen Duitse jagers ons lastig, die de strijd 
aan gingen binden met ons escorte, waardoor wij 
het laatste stuk zonder begeleiding door moesten 
vliegen. In de omgeving van Schiphol werd het 
duidelijk, dat de Duitse aanval in de omgeving van 
Leiden een afleidingsmanoeuvre moest zijn geweest, 
want nog voor we ons doel hadden bereikt, stegen 
van Schiphol ongeveer veertig jagers op, die ons 
van alle kanten begonnen te bestoken. Ik zat met 
drie vrienden in mijn Ventura (op deze raids werd 
bij de samenstelling van de bemanning altijd reke- 
ning gehouden met de onderlinge sympathieën) en 
informeerde vanachter de stuurknuppel gedurig naar 
de toestand. 
„It's all oké, daddy," schreeuwden ze enkele keren 
(ze noemden me „daddy" omdat ik de oudste was 
.— 24 jaar —) maar op een gegeven moment kreeg 
ik alleen nog antwoord van mijn vriend Hugh Gib- 
son. De twee anderen; Alan Stevens en Dereck 
Lawson Rowland gaven geen enkel teken van le- 
ven meer. Er was geen houden meer aan en we be- 
grepen, dat dit onze laatste raid zou zijn. Onze kist 
was al verschillende keren getroffen en ze vloog 
tenslotte in brand. „Bail out," riep ik naar Gibson 
en Gibson sprong er uit. „Cheerio," wuifde hij nog 
en toen hing hij'al in de lucht. Ik probeerde er ook 
uit te springen maar' alles bleek muurvast te zitten. 
Dan maar een buiklanding proberen. De motoren 
loeiden als razend en ik begon de macht Over het 
toestel te verliezen. Vanwege de hitte was het in 
de cockpit niet meer om uit te houden en alle dui- 
vels uit de hel schenen samen te spannen tot mijn 
ondergang. Ik raakte mijn bewustzijn kwijt, slechts 
voor een ogenblik echter want plotseling bemerkte 
ik, dat ik als een meteoor door de lucht slierde. Het 
vliegtuig was uit elkaar gebarsten tengevolge waar- 
van ik met kracht naar buiten moet zijn geslingerd. 

L 

Q 
■' • t :v ...... .. ■".fN 

<$Mm 

Si" 
ii ■■yiiiii ■H; 

HM :; ï? 

m 

De bemanning van Sharp's Ventura. Geheel rechts John. D. Sharp. 

geschoten, in verbinding trad met de illegaliteit en 
via deze met Engeland, waarna hij door een uitge- 
zonden vlieger werd „opgepikt" en binnen vijf da- 
gen gezond en wel op zijn basis terugkeerde. 
Ook onze opdracht luidde om, in geval van nood, 
contact te zoeken met de ondergrondse beweging. 
Aanvullende instructies voor een dergelijk geval 
waren: uit de buurt van grote steden blijven, niet te 
dicht bij spoorrails en verkeerswegen komen, over- 
dag verschuilen en alleen des nachts zoeken naar 
een boerderij. Bewoners aanspreken in de Engelse 
taal en afwachten hoe zc erop reageren. Zouden we 
binnen worden gelaten, dan mochten we erop reke- 
nen de een of andere verbinding met de illegaliteit 
te hebben verkregen, daar men ons anders wel door 
zou hebben gezonden. 
Zo gingen wij, nadat om ongeveer één uur n.m. Am- 

Het werd mijn geluk, want even later ontplooide 
zich mijn parachute en bereikte ik, zij het gewond, 
behouden de begane grond, naar ik later vernam 
in de omgeving van Vijfhuizen. Al voor ik mijn in- 
structies om contact te zoeken met de illegaliteit 
uitvoering kon geven, werd ik door enkele Duitse 
militairen gevangen genomen. Bij een in de omgeving 
wonende boer mocht ik een glas melk drinken (uit 
welk glas ik een dezer dagen — gelukkig onder heel 
andere omstandigheden — nog eens heb gedronken), 
waarna ik werd overgebracht naar Amsterdam. Daar 
begon het verhoor. Eerst werd ik aan de tand ge- 
voeld door een officier, die voorgaf van het Zwit- 
serse Rode Kruis te zijn. Hij begon met een aantal 
heel onschuldige vragen te stellen, doch allengs 
trachtte hij mij strategische geheimen te ontfutselen. 
Ik hield mijn mond toen ik hem door kreeg en deed 
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Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

„BOB VAN STBËNWIJK". 

Het gemeentebestuur van Velp is de eerste 
Nederlandse officiële instantie geweest, die 

Dobbe's naam heeft willen eren. De Waschweg, 
waar Theo met zijn gezin zo lange tijd heeft 
doorgebracht, is omgedoopt in Theodorus Dobbe- 
weg. Bij de plechtigheid van de officiële naam- 
geving zei Koens, de eerste spreker, o.a.: „Als 
een van zijn oudste vrienden wil ik een enkel 
woord wijden aan de nagedachtenis van deze 
grote voorvechter van onze vrijheid, die daar- 
voor het grootste offer bracht: zijn leven. Hij 
was het, die met zijn optimisme en levensdurf ons 
staande hield en de moed gaf verder te vechten." 
Ook buitenlandse autoriteiten hebben hun waar- 
dering voor deze grote verzetsman betuigd. Als 
dank voor de belangrijke diensten met zijn post- 
duiven, die na de inval in België voortdurend 
belangrijke berichten overbrachten, welke voor 
de strategie van de opperbevelhebber van nut 
konden zijn, ontving Theo posthume een „Cer- 
tificate of Merit" „awarded on behalf of His 
Britannic Majesty's Government in the United 
Kingdom", dat luidt: „To „wijlen den Heer Theo- 
dorus Dobbe'. 
The courageous actions of those living under 
enemy occupation, who assisted in forwarding 
Information about the enemy by carrier pigeon to 
HIS MAJESTY'S ARMED FORCES in the 
UNITED KINGDOM, are re- 
cognised, and your contribu- 
tion to this work is gratefully 
acknowledged." 
Van de Air-Chief-Marshal van 
het Britse invasieleger ont- 
ving zijn weduwe een „Certi- 
ficate", awarded to Theodorus 
Dobbe, as a token of gratitude 
for and appreciation of the 
help to the Sailors, Soldiers 
and Airmen of the British 
Commonwealth of Nations, 
which enabled them to escape 
trom, or evade capture by the 
enemy." 
Hiernaast drukken we de 
schoonste officiële erkenning 
af, dié hij kreeg van Dwight 
Eisenhower. 
Belangrijker echter dan deze 

officiële erkenningen is het 
monument, dat Theo voor 
zichzelf heeft opgericht in de 
harten en de herinnering van 
zijn vrienden en medewerkers. 
Zij zullen hem al hun levens- 
dagen voor zich zien als de 
grote vaderlander, de dappere 
aanvoerder en drieste voor- 
ganger, de onbaatzuchtige en 
trouwe vriend, de makker met 
zijn schier roekeloze durf en 
daartegenover met zijn gevoe- 
lig hart, dat te troosten wist 
in moeilijkheden en verdriet, 
de leidsman, die moed en her- 
nieuwd vertrouwen kon schen- 
ken, als moordende onzeker- 
heid en twijfel alle geloof in 
de toekomst dreigden te ver- 
stikken. 
In de figuur van onze Theo 
weerspiegelt zich de karakte- 
ristiek van het verzet der eer- 
ste jaren, met al zijn kleur, 
zijn grootheid en zijn fouten. 
Zijn fout was de typische fout 
der verzetslieden uit de eerste 
jaren; hij nam alles ter hand 
en nam door zijn impulsiviteit 
groter risico's dan strikt nood- 
zakelijk was. Maar met dat al 
was hij toch maar de pionier, 
de wegbereider, die met zijn 
dynamische persoonlijkheid 
honderden tot de verzetshou- 
ding of het daadwerkelijk ver- 
zet wist te inspireren. Toen 
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TER GEDACHTENIS 

de meeste Nederlanders nog luisterden naar het 
zoet gefluit van de gewiekste vogelaar Seyss, 
legde hij reeds Wapenvoorraden aan voor de toe- 
komst; toen het „verzetswerk" van het gros der 
goede vaderlanders nog bestond in het in ge- 
zapige rust en tevredenheid luisteren naar* het 
dikwijls onbenullig geleuter van de Londense ra- 
dio, vernielde hij het Wehrmachlshaus aan de 
Bernard Zweerskade ea hield hij zich bezig met 
de spionnage. Toen er nog geen LO bestond om 
de zorg voor ondergedoken vluchtelingon op zich 
te nemen en geen NSF om de slachtoffers gel- 
delijk te steunen, trok hij reeds kris en kras door 
het land om Joden en andere slachtoffers aan 
duikadressen te helpen, voorzag hen van levens- 
middelenkaarten en bezorgde hun de nodige gel- 
delijke ondersteuning. 
Voordat er een FC bestond was hij reeds een 
virtuoos in het vervalsen van persoonsbewijzen 
en toen de stroom van onderduikers te groot 
werd om in de nood door falsificatie te voorzien, 
wist zijn vindingrijke geest reeds de middelen te 
vinden, om gemeentehuizen van hun voorraad 
persoonsbewijzen te ontlasten. Nog voor er een 
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Ziet 't vlaggedoek. dat uw baar niet heeft gedekt, 
ontplooit zich boven ons, en 't volkslied, dat 
u bleef onthouden, zet zijn klanken in. 
En vij verstaan, in de onze opgewekt, 
uw s:em in 't [eestgedruisch van veld en stad: 
„Let o' Nederland! Leve de Koningin!" 
Uit Vrij Nederland. M. Nijhoff. 

LKP bestond kraakte hij reeds een distributie- 
kantoor om de nodige distributiekaarten in han- 
den te krijgen. 
Theo, de ter dood veroordeelde, reisde met roe- 
keloze durf, onvermomd door het gehele land, 
bezocht met zijn markante kop gelegenheden, 
waar het krioelde van de moffen, zoals sociëteit 
„De Witte" te Amersfoort en stal daar zonder 
zich een ogenblik te bedenken de revolver van 
een Duitse officier. 
Zijn schier roekeloze durf, niet alleen bij zijn 
vrienden bekend, maar evenzeer door zijn tegen- 
standers gevreesd, was oorzaak, dat hij situa- 
ties beheerste, waar andéren zouden hebben ge- 
taald. Toen hij op een dag het station te Arnhem 
verliet, kwamen twee SD-ers hem tegemoet, 
welke, hem onmiddellijk herkenden. Hans stak op 
hetzelfde ogenblik de hand in de zak en geen 
van beiden had de moed hem te grijpen, omdat 
ze in die zak een revolver vreesden Snel ver- 
wijderden de heren zich. 
Zijn tegenwoordigheid van geest redde iwm me- 
nigmaal uit de hachelijkste situaties. Toen hij een 
bezoek wilde brengen in een huis te Nijmegen en 
aanbelde, werd dé deur plotseling geopend en 
keek hij in de lopen van twee op hem gerichte 
revolvers. Hans begon te lachen. „Doe weg die 
dingen. Ik ben een politieman en most je baas 
spreken!" „Mag ik uw papieren zien?" was de 
onthutste wedervraag. Hans haalde promp i een 

papier uit de zak, dat hem 
legitimeerde als inspecteur 
van politie. „Met de commis- 
saris heb ik afgesproken, dat 
we hier een onderhoud zullen 
hebben. Binnen een half uur 
is hij hier!" en Hans stapte 
rustig naar binnen. De politie- 
beambten waren overbluft en 
vertrokken. 
Toen hij op een middag op het 
station te Utrecht stond te 
wachten, meende hij een be- 
kende provocateur te zien, die 
in een trein stapte. Die provo- 
cateur en verrader was een 
„zware". Als Hans' vermoe- 
den juist was, dan mocht er 
niet worden getalmd en moest 
de kans worden benut dit in- 
dividu te elimineren. Zonder 
zich lang te bedenken contro- 
leerde hij als politieman de 
trein. Coupé na coupé werden 
de reizigers op hun persoons- 
bewijzen gecontroleerd. Hij 
bleek zich te hebben vergjst. 
Slechts in het hoofd van een 
Theodorus Dobbe kon het op- 
komen, voor een dergelijk doel 
een trein te controleren. 
De drieste kerel, die voor geen 
gevaren uit de weg ging als 
er werk gedaan moest wor- 
den, die voor geen risico's te- 
rugdeinsde, als het er om ging 
zijn kameraden hulp te bie- 
den, was steeds vol bezorgd- 
heid voor het welzijn van zijn 
vrienden. Toen hij na de laat- 
ste TOP-vergadering afscheid 
nam van zijn mede-TOP-lid 
Jalt, de laatst overgeblevene 
van de oude kern, en voor wie 
hij, naast 'n grote waardering, 
een broederlijke vriendschap 
koesterde, verzocht hij deze 
op de meest dringende wijze, 
ja smeekte hij hem bijna, toch 
vooral voorzichtig te zijn. Jalt's 
bezorgdheid voor zijn eigen 
veiligheid wuifde hij mét een 
achteloos gebaar weg. „Mij 
krijgen ze niet". Een paar da- 
gen later werd hij gegrepen 
en was er aan zijn rusteloze 
arbeid voor het vaderland een 
ontijdig einde gekomen. On- 

I 

■J 



tijdig, want er was nog zoveel voor hem te 
doen. Zijn KPO verkeerde nog in status nascendi. 
In elke provincie zou er een afdeling komen, die, 
In samenwerking met de provinciale KP-leider, 
onder hem zou resorteren. 
Aangezien Hans geenszins een politieke naïeve- 
ling was en een reële kijk had op de na-oorlogse 
problemen en moeilijkheden der illegaliteit, had 
men hem, de doorgewinterde illegale strijder, 
gedacht in het door de Koningin gevraagde 
college, de latere Advies-Commissie en wel als 
specifiek Katholiek vertegenwoordiger uit het 
werkelijke verzet. Verschillende besprekingen 
met Katholieke leiders zijn voor dat plan met 
hem gevoerd. Het heeft «niet zo mogen zijn. De 
angstpsychose, die de Duitsers na de Dolle 
Dinsdag beheerste, is oorzaak geweest, dat de 
verwachting, dat Hans zich uiteindelijk toch 
zou weten te redden, een illusie is gebleven. 
Pater J. J. ten Berge S.J., een van de mede- 
oprichters van de Nijmeegse KP getuigde van 
hem: „Hij is de heldendood voor het Vaderland 
gestorven. Ik beschouw hem als een der groot- 
sten van de vaderlandse helden. 
Uitzonderlijk was zijn durf, bij een grote omzich- 
tigheid. Hij had een savoirfaire, handigheid en 
inzicht en werd bij alles geleid door een onver- 
woestbaar optimisme en door de bovenmense- 
lijke motieven van zijn geloof. Wat hij gepres- 
teerd heeft, grenst aan het ongelooflijke. Wat 
heeft hij een mensenlevens gered, wat een par- 
ten de vijand gespeeld, die dan ook fel op hem 
was als op geen ander. Hij was een edel en 
groot man en is nu bij God." 
Omdat zijn grote gaven gedragen werden door 
een zuiver rechtsgevoel en een Christelijke le- 
vensovertuiging, waarvan hij de consequenties 
heeft aangedurfd, is Theodorus Dobbe gewor- 
den een der grootsten uit ons volk, gedurende 
de jaren van Ten*', onse onderdrrkkirg 

DE GROOTSTE BONNENKRAAK 
VAN NEDERLAND. 

Op 17 Mei 1944 kraakte de Groningse KP de 
drukkerij van Hoitsema aan de Tuinbowv- 
tmo' te Groningen, waarbij 133.450 bonkaar- 

ten van drie verschillende perioden in hun 
handen vielen. De kaarten werden verborgen 
op de Stichting ,.Dennenoord" te Zuïdlarcn,^ 
Maar voor ze in handen van de onderduikers 
kwamen deden zich nog vele moeilijkheden 
voor. Telk.—s' scheen het of de kaarten nooit 
hun bestemming zoud :i bereiken. Tre'.nrechcr- 
cheurs deden het hunne aan het vervoer, koe- 
riersters hadden met allerlei tegenslag te kam- 
pen en zelfs een postauto en een ponnytax 
moesten er aan te pas komen. 
Meermalen vielen de bonkaarten bijna in han- 
den van de SD en tenslotte bleken er 50.000 
volkomen zoek te zijn. 
De Duitsers lieten, om te voorkomen, dat de 
gekraakte kaarten in omloop zouden komen, 
de achterkant bedrukken, maar op 't laatste 
nippertje slaagde de LO er in, de kaarten 
eveneens te bedrukker. 
Na moeizame arbeid gelukte het alle schakels 
in deze omvangrijke onderneming tot een his- 
torisch volkomen verantwoord geheel samen 
te voegen. 
In ons volgend nummer vangen wij met de 
publicatie aan. 
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| 'T IS NOOIT GOED  
=  en nooit te veel. Verschillende lezers gaven ons reeds S 
= adressen van jongens in Indic. waarvoor wij een Indië- — 
= abonnement op ,.De Zwerver" noteerden. E 
S Maar wij zijn niet zo gauw tevreden! 
E Enkele tientallen ïndiê-abonnementen op tienduizenden = 
E militairen, dat is een druppel op een gloeiende plaat. S 
E Stelt U zich eens voor. dat wij voor onze duizenden S 
E abonné's in Nederland per week vijftig exemplaren van E 
s ons blad ter beschikking stelden! Wij nemen aan, dat E 
= er van een ruilsystecm — hoe goed de verbindingen in E 
E ons lieve vaderland ook mogen zijn — niet veel terecht E 
E zou komen. Hoe stelt U zich dan voor. dat die twintig E 
E ..Zwervers" op Sumatra alle jongens op dat reusachtige E 
E eiland zullen bereiken? 
E Begrijpt U nü. dat er nooit teveel Indië-abonnementen E 
~ kunnen lópen? Wat onze lezers tot heden hebben gedaan, — 
= is goed. Maar het kan beter, veel beter. 
= Zend ons nog heden het adres van een militair in Indië s 
~ en vergeet het abónncmentsgeld niet! E 
E Iemand in de ttopen zat U dankbaar zijn! E 
iïMiiimiiiiiHiiimiiiimmiiiiiiiiiiiiiMimiiiiniiiMiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiï 

❖ Eerst gedenken, en dan feestvieren ❖ 

''ijn wij onze beloften na- 
'gekomen, die we afleg- 

EEN BRIEF VAN FRITS DE ZWERVER. 

den in de bange jaren van verzet. Wij leven nog, wij 
hebben misschien de onzen nog, wij werken nog! Maar 
in de duinen zijn graven, in Vught zijn graven, in 
Duitsland zijn graven, graven van onze verzetshelden. 
Velen hebben zelfs na hun dood geen graf ontvangen. 
Ga het land eens door. Begin maar in Uw dorp, in Uw 
stad en ga eens tellen, hoe 
velen er in deze strijd ge- 
vallen zijn, Nee, ga er eens 
heen, ga eens een poosje 
zitten in het gezin, waar 
vader of moeder, zoon of 
dochter niet meer is Stel U 
eens even op de hoogte. 
Wat hebben ze veel verlo- 
ren want het duurt het leven 
lang. Ja we vergeten wat 
we nooit vergeten mogen. 
Vergeten is ondankbaar- 
heid , vergeten is ontrouw, 
vergeten is egoistisch zijn. Het is, ik schrijf het hier 
neer, zonde voor God en ontrouw aan hen, die met 
ons de gevaren hebben gedeeld. 
Waarom hebben wij het leven er van af gebracht en 
zij niet? God s beschikking? Maar dan ligt daarin op- 
gesloten, dat God het zo beschikt heeft, dat wij de aan- 
gewezen mensen zijn, die voor hen zorgen moeten. Ons 
leven, zo zegt men, is zo vol en druk. Ja, het is waar, 
maar het leven van hen is vaak arm en leeg. 
Er moet gewerkt worden van 1940—'45. Ik weet wel, 
wat ge zeggen gaat. Het is zo ondankbaar werk. Ve- 
len willen niet geven en dan gaat spoedig de aardig- 
heid er af. Maar neen, ik wil het niet hebben over die 
mensen die met de minste weerstand door de bezet- 
tingsjaren gerold zijn. Zij moeten zich straks voor God 
verantwoorden over hun ontrouw toen en nu. Neen, 
deze brief is een brief aan allen, die aan het verzets- 
werk meegewerkt hebben en daar behoort elke Zwer- 
ver-lezer, denk ik, bij. Dat zijn er gelukkig nog vele 
duizenden. Staan we nog in de eerste liefde of gaat 
het verflauwen. Toen wij in verzet gingen, aanvaard- 
den wij onze verplichtingen tegenover onze medestrij- 
ders. Dat hebben wij allen begrepen. Van ons moe- 
ten de eerste gaven komen, van ons moet de stoot 
blijven uitgaan. Wie moge verflauwen, wij niet! Onze 
liefde voor de nabestaanden moet niet 3 jaar blijven 
branden, maar op zijn minst 30 jaar. Wij moeten el- 
kaar blijven opwekken. 

WWij jubileren en jubileren is gedenken en gedenken 
* * is doen en doen is je geven en aanporren tot ge- 

ven. Onze Koningin gaat ons voor. Zij was de ver- 
zetsvrouwe. Zij was en is de vriendin van de illega- 
len. Zij spoorde aan en bezielde. Zij staat achter 1940- 
'45 met de volle liefde van haar hart. De oud-illegalen 
zijn bijna a'len mensen met een hart vol liefde voor de 
Oran'es. Vijftig jaar regeerde onze Vorstin en leed zij 
mee de moeiten van ons volk. Vijf jaar was ze in bal- 
lingschap, maar ze bad en werkte. Ze bezielde ons, 
om ons volkomen te geven, als het moest tot in de 
dood. Velen vielen. Onze kinderen plukken de vruch- 
ten van het verzet. Die zijn er niet, zegt ge. Ach, jul- 
lie zijn toch niet blind, Geen vruchten van verzet. Dat 
zu't ge straks eens zien, als de jeugd weer tot verzets- 
werk opgeroepen wordt. Dan loopt de communist zijn 
kop te pletter tegen de berg van verzet, door onze 
jeugd gevormd. Onze jeugd werkt zich door deze na- 
oorlogse crisis heen. Dat dankt ze aan hen, die hun 
bloed gaven, die pal bleven staan onder de grootste 
martelingen. Geen vrucht van verzet! Dan kent ge 
onze jeugd niet. 
Dan weet ge niet wat er bij de jeugd leeft. Zet ze 
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maar aan het werk voor 
1940—'45 en ze doen het 

met liefde. Maar wij moeten die liefde opwekken, wij 
moeten voorgaan. Wij mogen niet slap zijn en zo de 
handen slap maken. 

A l!e oud-illegale werkers roep ik van Indië uit op 
Ts t0t getrouwheid, trouw aan de belofte in de afge- 

lopen jaren afgelegd. De 
verzetsgeest moet blijven 
leven. De Stichting is daar- 
toe een prachtig middel. Ze 
roept ons altijd weer 'oe: 
Gedenk hen die vielen. Ge- 
denk en denk U in. waarr m 
zij vochten, dat leger der 
gezochten. Gedenk hoeveel 
ze hebben gedaan in Gods 
kracht tegen 'n overm. 'T. 
1940—'45 heeft er recht 
op, dat er duizenden gul- 
dens in haar kas vloeien m 

dit jubileum-jaar. Is er geen geld? Dan mag er ook 
geen geld zijn voor de feesten. Zeg het nu zelf eens, 
gaat de Stichting niet voor? Geld storten op de reke- 
ning van 1940—'45 gaat zo gemakkelijk. Je vraagt een 
giroformulier en schrijft gironummer 194045 en ge 
vult maar in: honderd gulden gestort en dan Uw eigen 
naam. Op bijgaand strookje zet ge dan: uit dankbaar- 
heid. Het mag voor minder ook, hoor, maar als je het 
alleen niet kunt doen, doe het samen. 
Jeugd van Nederland, versta Uw taak. Eerst de Stich- 
ting gedenken en dan feestvieren. 

ZO SPREEKT HET HART VAN NEDERLAND. 
A Is er bruiloft wordt gevierd, komen de goede 

■AA. eigenschappen van de bruiloftsgasten naar vo- 
ren. Dan wordt er feest gemaakt en spreekt de mond 
van de dingen, die in het hart leven. 
Dan gaan de gedachten terug naar de herinneringen 
en blijven zij vertoeyen bij de momenten, waarbij 
men het meest getroffen werd. 
Dan passeren de waarden, die in het leven zijn, één 
voor één de galerij van rijkdom, die een ieder heeft 
in zijn geestelijke erfenis. 

Er was reden om feest te vieren. De O.V.W.-er 
B. Mosterd uit Epe was gezond teruggekomen uit 
Ned. Oost Indië en stapte in het huwelijksbootje met 
mej. Joh. v. d. Weerd. 
Een blije sfeer hing over alle dingen. 
Tussen de voordrachten, die er gehouden werden, 
kwam ook het z.g. Grebbelied, dat onder ernstige 
stilte werd aangehoord. De aanwezigen vertoefden 
enkele momenten bij de gevallen soldaten, die moe- 
dig en taai de vijand wederstonden, al was hun uit- 
rusting nog zo slecht. 
De reactie? 
Een daverende swing of een hot-jazz? 
Iets, dat veel meer daverde. 
Een klinkende collecte voor 1940—'45, waarin de 
dank gelegd werd voor allen, die voor onze vrijheid 
vielen! 
Wij zullen geen pluimen op de hoed van de spon- 
tane initiatiefnemer steken, maar alleen een vraag 
stellen: Wie volgt dit voorbeeld? 

VUGHT. 
Nog steeds bestaat er grote belangstelling voor het 
bezichtigen van het gedenkteken op de v.m. executie- 
plaats Lunet 2 te Vught. Om de belangstellenden zo 
ruim mogelijk gelegenheid te geven, is besloten deze 
plaats vanaf heden tot 16 September 1948 van 9.30 
tot 19.00 uur voor het publiek open te stellen. 

y 

HITLER IS DOOD, MAAR..., 

T_j et is een geruststellende gedachte dat Hitier niet meer in leven is, doch laat ons oppassen te 
menen, dat nu ook de ideeënwereld der Duitsers gezuiverd zou zijn, van aile nationaal-socia- 

listischen inslag. 
Uit Münehen meldt de correspondent van „The Stars and Stripes" het soldaten weekblad voor 
de Amerikaanse legers, het volgende: 

„Amerikaanse piloten, die over Bavaria vlogen, ontdekten tot hun verwondering een 
grote swastika (nazi-vlag) in een bouwland in de omgeving van Weiden. 
Duitse politie die een onderzoek instelde, vond een haverveld, dat gezaaid was in de 
vorm van een swastika, op een oppervlakte van zeven are. 
De boer, van wie het land was, zeide, dat het zo gezaaid moest zijn door zijn losse- 
arbeiders, die juist enige dagen geleden weer weggegaan waren. 
Amerikaanse militaire ambtenaren bevalen dat de haver moest worden afgemaaid en de 
politie stelt een onderzoek in naar de daders." 



Er Is sinds de ge- 
ruchtmakende brief 
van Frits de Zwer- 

ver heel wat stoom af- 
en overzee. Niet alleen 
geblazen in ons land 
hebben verschillende bladen, zoals het Priesch 
Dagblad, De Graafschapper en De Band, min of 
meer uitvoerig bij het door Ds. Frits gesigna- 
leerde verschijnsel stil gestaan, maar boven- 
dien hebben vele militairen zich met brieven tot 
ons en tot andere redacties gewend om van hun 
Instemming of afkeuring blijk te geven. Ook in 
kringen van de legerleiding en van het Ministe- 
rie is de bazuinstoot van Frits de Zwerver ob- 
ject van discussie geweest. Wijzelf hebben erop 
aangesloten met een nieuwe brief van hemzelf 
en met een brief van de hoofdveldprediker in 
Indië, Ds. van der Linden. 
Alhoewel wij van mening zijn, met de door ons 
gepubliceerde brieven niet op een verkeerd spoor 
te wezen, achten wij het toch billijk en instruc-" 
tief eens een samenvattend overzicht van de 
reacties weer te geven. Men vergeve ons dan 
maar, dat wij geen volledige brieven publiceren. 
Dat zou een paar „Zwervers" in beslag nemen. 
Zoals U zich zult herinneren, gaf F. de Z. uit- 
drukking aan zijn grote teleurstelling over zijn 
ontmoeting met de militairen overzee. Hij trof 
geen opgewekt Christendom aan, hij stuitte 
allerwege op moreel verval en verruwing en hij 
constateerde de ernstige symptomen daarvan 
in een bedenkelijk percentage van venerisch 
zieken. 

Wat zeggen de briefschrijvers hier nu van? 
Eerst laten wij een dame aan het woord, 

een V.K.ster. Zij wijst er op, dat het leven in 
Indië niet te vergelijken is met het leven in 
Holland en zij geeft daarvoor verschillende rede- 
nen. 
Zeer slecht is zij te spreken over de NIWA- 
gezelschappen. Voor hetzelfde geld zou men de 
militairen ook beschaafd vermaak kunnen ver- 
schaffen. Zijzelf maakte met drie andere meisjes 
in een zaal met 400 militairen een dergelijk ge- 
zelschap mee, waarvan de juffrouw blijkbaar te 
weinig kleren meegenomen had uit Nederland 
om zichzelf aan te kleden, terwijl één van de 
acteurs zich uitputte in schuine moppen. 
Dat dergelijke meer zinnelijke dan zinvolle voor- 
stellingen het moreel van de troep op den duur 
moeten kraken, is duidelijk. Overigens blijkt 
ons ook uit andere inlichtingen, dat de mentali- 
teit en het begrip van de NIWA-leiding niet 
over de hele lijn volmaakt is. In Soerabaja kwa- 
men de kunstenaars, de gebroeders Juda, aan 
en ze werden verwelkomd door een kapitein van 
de NIWA, die ze waarschuwde, dat hun kunst 
bij de troepen niet erg gewaardeerd zou wor- 
den, omdat de troepen onder „kunst" meer ver- 
stonden, uitvoeringen van hun fanfarecorps in 
het dorp. Vermoedelijk heeft deze kapitein met 
zijn vrienden achteraf gedacht, dat het dan maar 
beter was om wat dubieuze gezelschappen op 
de jongens los te laten. Maar dan vergiste hij 
zich toch voor de tweede keer, want niet alleen 
waarderen onze Nederlandse jongens een goed 
stuk muziek, omdat zij ook van een fanfarecorps 
houden, maar bovendien zijn fanfarecorpsen 
volkskunst en zijn dubieuze cabaretgezelschap- 
pen volksdecadentie. 
Laten wij voortgaan met de brieven. 
Eén vertegenwoordiger van de D. L. C. te Pa- 
dang is het niet eens met het stuk van Frits 
de Zwerver. Hij vindt, dat het een slechte in- 
vloed zal hebben op de troepen in Indië en op de 
familie hier. 
Over het algemeen meent hij, dat de situatie 
vrij gunstig is en dat in Nederland het moreel 
zeker niet beter is dan bij de troepen in Indië. 
Ook wgst hij op de steun van de militairen bij 
de opbouw van een kerk en op het uitstekend 
kerkbezoek in Padang. 

WAS HET WAAR? 

RbamUnq, 

Beuk de barre rotsen, golven. 
Barst in bijster felle vloed. 
Hamer met Uw zee de stenen. 
Laat granieten water wenen 
Bij het ebben van uw gloed 
Voor ze opnieuw warden bedolven. 

Laat uw leven langs de kusten 
Driest en dreigend daav'ren zijn. 
Doe de schuimen spetters sprank'len 
Tot de bronzen bergen wank'len. 
Doodt uzelf in de eigen pijn; 
Nimmer nimmer nimmer rusten  

]ane de Bruin 

Het schijnt wel of althans Padang een gunstige 
uitzondering maakt. Maar geheel zeker op dit 
punt zijn wij toch niet, want een militair uit 
Padang schrijft in „De Graafschapper": „Ds. 
Slomp heeft geen woord te veel gezegd. Veel 
onterende dingen op zedelijk gebied zijn er dage- 
lijks te betreuren. Het vloeken en het uiten van 
onzedelijke taal is niet van de lucht." Een an- 
der uit Soerabaja schrijft in het zelfde blad: 
„Aan de woorden van Ds. Frits heb ik niets toe 
te voegen. Helaas is het de voilé waarheid." 
Deze besluit zijn brief met de volgende opmer- 
king; „Als Ds. Frits de noodklok gaat luiden 
en daarbij weerstand ondervindt, zal ik en vele 
met mij helpen trekken." 
Weer een ander schrijft in „De Graafschapper", 
dat hij het een grote fout vindt van Ds. Slomp, 
te generaliseren zoals hij deed. 

In „De Band" komt een zeer felle brief voor van 
een militair uit Soerabaja, die Ds. Slomp ern- 
stige verwijten maakt, maar wiens stuk er ten- 
slotte toch op uitloopt, dat het een erkenning 
en vervolgens een verdediging en verontschuldi- 
ging wordt van de toestand, die Ds. Slomp sig- 
naleert. Hij besluit zijn brief met een opmerking, 
die ons tot nadenken stemt: „Als U eerst eens 
hebt meegemaakt, wat wij moeten hebben er- 
varen, dan kunnen wij misschien eens praten. 
Vergeet nooit, dat, toen U 18 jaar was U vrij 
en onbekommerd naar de geest kon gaan, waar 
U wilde. U kon studeren, U kon Uw liefhebbe- 
rijen hebben en U kon ongestoord genieten van 
of wanhopen aan Uw eerste verliefdheid, kort- 
om U kon U behoorlijk voorbereiden op Uw 
toekomstige taak. Wij daarentegen moesten, 
op dezelfde leeftijd gekomen, rennen voor ons 
naakte leven, wij zagen moord en doodslag, wij 
zagen een volk, dat zichzelf naar het hart stak 
en dan verwacht men niettemin een harmonisch 
ontwikkeld geestesleven bij de jeugd. Men moet 
maar durven." 
Een briefschrijver komt even terug op een soort- 
gélijke gebeurtenis als de brief van F. de Z., die 
indertijd door Pater de Greeve gestart werd. Hij 
zegt, dat in die tijd de toestand onder de mili- 
tairen nog goed was, en dat het woord van 
deze bekende radiospreker het moreel van de 
soldaten, die zich staande hielden, ernstig 
knauwde. Thans is de situatie anders. Hij ver- 
volgt: „Het is bergaf gegaan. Daar was de 
demarcatielijn, het memento van de nutteloos- 
heid van ons soldatenbestaan, daar was het sta- 
ken van de opmars, waarmee het beste leger, 
dat Nederland ooit heeft bezeten, aan het ver- 
val ten prooi werd gesteld. En daar was het 
uitstellen van de demobilisatie, dat hen, die 
overtuigd waren van hun zinloos soldaat-zijn tot 
wanhoop bracht." Wel vraagt hij zich dan ten- 
slotte af, of het zin heeft de militairen, die eens 
idealen hadden, thans te herinneren aan het 
verraad aan hun idealisme. 

Over het algemeen kan men dus niet aan de 
indruk ontkomen, dat wij ons gaandeweg 

een verkeerde voorstelling gevormd hebben van 
het moreel onzer troepen. Wij hebben kramp- 
achtig vastgehouden aan de mentaliteit van het 
schitterende leger van voorheen. Maar dit leger 
heeft sindsdien geleefd. Het heeft een innerlijke 
strijd gehad en op vele punten is het front be- 
zweken. 
Een treffend getuigenis daarvan vindt men in 
een brief van Ds. Colijn, gepubliceerd in „Het 
Friesch Dagblad". Deze veldpredikgr werkt bij 
Semarang en geeft ons een somber schilderij 
van de toestand. Hij constateert, dat de leiding 
een buitengewoon belangrijke factor is voor het 
moreel der troepen en dat dit ook uitkomt in 
het percentage van hen, die aan geslachtsziek- 
ten lijden. Deze percentages liggen naar zijn me- 
ning tussen 3 en 15%. Elke week komen er in 
het militaire hospitaal te Semarang 150 patiën- 
ten aan, voor de eerste, tweede, derde, ja zelfs 
voor de zevende keer besmet met de ziekte, en 
hij meent, dat het verval geconstateerd kan wor- 
den bij mannen van alle levensbeschouwingen 
en kerkelijke geèindten. Een ernstig gevaar acht 
hij het slopende nietsdoen van de troepen. 
Gelukkig horen we ook een ander geluid. 
Ds. Dekker schrijft in de kerkbode van de 
classis Enkhuizen, dat er ook nog veel te 
loven is in ons leger. Wel zijn er grote gevaren, 
maar er wordt ook tegen gestreden met grote 
trouw en beschamende volharding. 

Wij willen na dit alles en ook met inachtname 
van vele brieven, die niet vermeld werden, 

met enkele opmerkingen de situatie samen- 

vatten. De oorspronke- 
lijke brief van Frits de 
Zwerver was in grote 
trekken juist, al moet 
men ook hier in 't oog 
houden, dat generali- 

seren onjuist en onbillijk is. 
De waarheid is dikwijls hard om te horen. Velen 
menen, dat men beter doet haar daarom maar 
te verzwijgen. Dat kan in sommige gevallen een 
daad van wijs beleid zijn, maar over het alge- 
meen willen wij met nadruk vaststellen, dat in 
het gehele leven, zowel in de verhouding van 
mens tot mens, als in de verhouding van mensen- 
groepen tot elkaar en ook in de houding van een 
blad tegenover zijn lezers, openhartigheid plicht 
is. Met het verzwijgen van de waarheid laat men 
bijna altijd gevaarlijke verschijnselen doorzie- 
ken en met het uitspreken van een harde waar- 
heid schokt men wel en zal men ook dikwijls 
kwetsen, maar men kwetst dan toch een droom- 
beeld, dat niets met de werkelijkheid te maken 
heeft. En zodoende alarmeert men de mens te- 
recht, om terug te keren in de werkelijkheid en 
te zoeken naar herstel. 
Wat zijn de factoren, die bijgedragen hebben 
tot de geleidelijke, morele ontwrichting van ons 
leger in Indië. Dat is allereerst het feit, dat er 

■ ernstige leemten zijn in opvoeding en ontwik- 
keling van de jeugd, die thans in militaire dienst 
is. Toch komt het mij voor, dat daartegenover 
positieve factoren staan (men denke aan de 
uitstekende invloed, die van het verzet uitging). 
Wij hadden dan ook een leger in Indië, zoals 
er nooit één was in Nederland. Het langdurig 
verblijf onder de bijzondere klimatologische en 
sociale omstandigheden in Indië, de twijfel aan 
de terugkeer, het niet nakomen van gedane be- 
loften en boven alles het teleurstellende besef, 
dat ondanks het idealisme van de militairen en 
hun inspanning, het politiek beleid der zaken 
Indië aan de rand van de afgrond heeft gebracht 
en alle offers zinloos blijken te zijn, deze facto- 
ren hebben niet nagelaten de geest in het leger 
voornamelijk in het laatste jaar zodanig te on- 
dermijnen, dat men wellicht nog niet van een 
disciplinair verval maar dan toch wel reeds van 
een moreel verval moet spreken, dat ernstige 
consequenties heeft voor de waarde van de 
troep, maar nog veel ernstiger consequenties 
voor de maatschappelijke ontwikkeling der ge- 
demobiliseerden. 
Natuurlijk, wij generaliseren niet, wij wijzen 
slechts op de tendenz, dat wat gaaf was, lang- 
zamerhand zieke plekken vertoont. Dat is de 
conclusie, die men uit bijna alle publicaties rond- 
om de brief van Frits de Zwerver wel gedwon- 
gen is te trekken. Maar wij vragen ieder, of hij 
van verre bij dit alles, dan wel direct hierbij 
betrokken is, zich van dit alles niet gemakkelijk 
af te maken met een hard oordeel. Alleen een 
oordeel in liefde, waarin het besef van eigen 
verantwoordelijkheid en schuld, kan hen hel- 
pen, voor wie de beproeving te zwaar bleek te 
zijn, kan ons volk helpen, dat in deze drie jaren 
bewezen heeft, niet opgewassen te zijn om zijn 
roeping in Indië te vervullen en om zodoende het 
zijn voor onze soldaten overzee zin te geven. 
Wij dragen allen schuld, zij het in gebrek aan 
belangstelling, zij het in veronachtzaming van 
het contact met de jongens in Indië, zij het in 
een verkeerd politiek inzicht, zij het uit een 
gruwelijk egoïsme, dat in Indië alleen maar 
financiële interesse zag, maat dat het lot onzer 
soldaten negeerde. 

Wat moet er gedaan worden, want wij kun- 
nen immers niet bij de pakken neerzit- 

ten? Wij zeggen daarvan niet veel. Wat wij 
hierboven uit de brieven aanhaalden, spreekt 
boekdelen. Een officier, die van zijn soldaten 
houdt en aan hen denkt, die ze bezig houdt en 
die buiten de dienst niet liederlijk leeft, maar 
zijn aanvechtingen meester blijft, is goud waard. 
De anderen kan men demobiliseren. 
Lectuur moet er komen en goede! Ieder moet 
zijn boekenkast nakijken en sturen, wat hij 
ook maar enigszins missen kan. Als de jon- 
gens goede boeken kunnen lezen, verrijken zij 
h#n geest en vullen zij de vrije tijd. 
Geen cabaretgeaelschappen, maar geestelijken 
moeten naar Indië. De ziel van de jongens 
scheeuwt om geestelijk voedsel en niet om 
zingenot. 
Maar dat is niet alles. Zij, die een familielid 
of een kennis in Indië hebben, moeten zich 
in het bijzonder beijveren om een levend con- 
tact gaande te houden. De brieven uit Neder- 
land zijn natuurlijk een uitkomst voor de jon- 
gens en er is geen excuus voor het gemak, 
waarmee men in Nederland soms een brief over- 
slaat. En zij die bidden geleerd hebben, bidt 
voor deze jongens en bidt met de Jongens, opdat 
ze bewaard mogen blijven in de verleiding en 
htm roeping blijven verstaan als Nederlands 
militair in Indië. 

H. V. R. 



9* JBg gechenftm 'ö-aPmbmgafle'ö boöen^^ M? 

■ 
/ 

- ■ 

■■ 
a. 

Herman Carolus Marie Engering 
{Brandsma) 

Geboren 5 Mei 1914 te Den Haag. 
Gefusilleerd 5 September 1944 te Vught. 

Als soldaat vervulde Herman Engering tij- 
dens de oorlogsdagen van '40 zijn plicht, 

waarbij hem de weerloosheid van ons leger, 
tegenover de beloften schennende overweldiger, 
sterk aangreep en de bodem bereidde, waarop 
het latere verzet gebouwd kon worden. Zijn 
vriend dichtte zo juist, dat hij het onrecht, dat 
ons volk werd aangedaan, niet kon verdragen. 
Het dreef hem tot hulp verlening waar de 
vijand wonden sloeg en tot het aanvatten van 
de taak, die hem later in de handen van de 
SD zou brengen. 
Ook voor zichzelf weigerde hij aan het bevel 
om zich voor krijgsgevangenschap te melden, 
te voldoen en hij dook onder, toen hem daar- 
voor de gelegenheid nog geboden werd. Hij 
dacht er niet aan, als een schaap ter slacht- 
bank te gaan. Veeleer werd zijn verzetshou- 
ding nog strakker, nog beslister. Niet al- 
leen onderduiken zonder meer, nu hij tijd in 
overvloed had, wierp hij zich met al zijn kracht 
op het werk om ons geslagen volk te helpen. 
Al spoedig moest zijn broer Louis eveneens uit 
het openbare leven verdwijnen, daar deze als 
student geweigerd had, de beruchte loyaliteits- 
verklaring te tekenen. 
Beide broers kwamen in nauw contact met el- 
kaar en zij hadden langzamerhand de één voor 
de ander geen geheimen meer. Het was dan 
ook een logisch gevolg, dat, toen Louis gear- 
resteerd werd, Herman zijn taak overnam en 
daarmee gelijk in het heetst van de strijd ge- 
plaatst werd. 
Ravitaillering, financiering en administratie na- 
men hem volkomen in beslag, op een wijze, die 
voor de buitenwacht onopgemerkt bleef. Hij 
trad niet op de voorgrond, doch al zijn vrien- 
den erkenden zijn kalmerende invloed en rus- 
tige leiding, omdat ze wisten, dat deze bij hem 
in bekwame handen lag. 
Zodra het bleek, dat sommige onderduikers mis- 
bruik maakten van de huivering in illegale 
kringen om een administratie voor de bon- 
kaarten aan te leggen, stelde hij een ingenieus 
controle systeem samen. Dit gebeurde door 
de bonkaart op een speciale manier te merken 
zodat, mocht deze ooit nog eens in handen van 
de SD vallen, zij nog niet zou weten wat de 
schijnbaar zinloze krabbels betekenden. Dit 
systeem sneed de weg tot alle fraude af. 
Herman werd gearresteerd ten huize van Boot. 
Via het Oranje hotel naar Vught gebracht, 
werd hij daar de vijfde September 1944 gefu- 
silleerd. Rustig als altijd zal hij daar gestaan 
hebben, en, al stond hem dan geen priester 
bij en werd bij zijn begrafenis geen gebed ge- 
zegd, talrijke lippen hebben God gebeden op 
dat zijn ziel rust zou hebben. 

J. K. 

J  
Volk, in uw bittersten nood, 
toef niet bij hetgeen ge verloor, 
zoek tussen puin en dood 
het bloedrood Goddelijk spoor. 

^  

Jan Hendrik Kaptein 

Geboren 16 April te Den Haag. 
Overleden 6 Februari te Bergen-Belsen. 

Toen de Duitsers, in het begin van de bezet- 
ting, de Jongelingsverenigingen ontbonden 

gaven zij hiermee blijk een juiste waardering 
voor deze organisaties te hebben, die of ze 
wilden of niet, alleen al krachtens haar grond- 
slagen, verzet moesten aantekenen tegen de 
geest, die met de bezetter ons land binnen 
kwam. 
Op deze vergadering werd een weerbare kern 
gekweekt, die beginselen toetste aan het Heilig 
Woord. Op grond van deze studie, wérden 
vele leden soldaten in het ondergrondse verzet 
en- namen front tegen de nieuwe levensbe- 
schouwing. 
Zo had men ook reeds het fascisme en 
nationaal-socialisme gesignaleerd als stoelend 
op dezelfde wortel, als het communisme. 
Dwars door de schone schijn heen, onderkende 
men de duistere macht, die Duitslands heersers 
bezielde en hun deed streven naar de wereld- 
heerschappij. 

Zo vorfd het jaar 1940 Jan Hendrik Kaptein 
dan ook toegerust met de weerbaarheid van 
het Christendom, dat andere wegen weet om 
uit de maatschappelijke ellende te komen, dan 
om met wapenen „Lebensraum" te verschaffen. 
Daarom werd het verbod om te vergaderen 
genegeerd en kwam men voortaan bij de jon- 
gens aan huis bij elkaar. Dan werden alle 
vraagstukken waar de jeugd niee te maken had 
besproken, zoals, arbeidsdienst, arbeidsinzet 
etc. De consequentie van weigering en de moge- 
lijkheid om zich te verbergen voor de slaven- 
drijvers overdaclt men eveneen-. 
En gaf Kaptein aan zijn vrienden de raad om 
het Duitse oorlogspotentieel niet te versterken, 
hij zelf deed wat hij voor zich een roeping acht- 
te. Hij werkte tegen! Daarvoor sloot hij zich 
aan bij een LKP-groep, waarin hij bij alle 
werkzaamheden een aandeel had. 
Hij wist zich te geven, zo dikwijls het nodig 
was en schuwde geen opdracht waardoor het 
verzet gebaat kon zijn. Moedig volgde hij, waar 
plicht hem riep. 
Is het nog nod; '■ te vertellen wat hij deed? 
Wat deed een man, die eenmaal in de strijd 
gekomen was? 
Alle hulp bieden, die hij maar geven kon! 
Door verraad van Rietveld ia handen van de SD 
gekomen, wist hij, door zijn sterk geloofsle- 
ven zijn vrienden en lotgenoten te steunen, 
tijdens de donkere gevangenschap in Scheve- 
ningen, Vught, Oraniënburg en Bergen-Belsen, 
omdat hij zelf steunde op de rustige overtui- 
ging, dat zijn God wel voor hem zou zorgen. 
Wat deed het er dan toe, hoe lang hij leefde? 

26 jaar oud, overleed hij in Bergen-Belsen. Zijn 
leven hier op aarde had een einde genomen, 
om het eeuwig voort te zetten in Hemelse heer- 
lijkheid. 

J.K. 

Tussen hoop en herinnering 
voert hoog ontastbaar de dijk, 
die aan het kruis op de berg zijn begin 
vindt en eindigt in Gods eeuwig Rijk. 

Petrus Marie Antonius Engering 

Geboren 26 November 1912 te Den Haag. 
Overleden 13 Maart 1945 te Sieburg. 

IJ oewel Piet Engering niet door verraad van 
* - Rietveld in handen van de SD viel, zullen we 
hem, naast zijn broer, toch in dit nummer herdenken. 
Een betreurenswaardig misverstand bracht hem in 
de handen van de SD, een tragisch ongeluk maak- 
te een einde aan zijn leven. 
Vrienden, bezield met de gedachte Nederland te 
doen herrijzen, namen zijn jonge leven van hem af 
en doen ons treuren om het verlies van een zoon, 
die ons land had mede kunnen helpen, in zijn bou- 
wen aan een grotere toekomst. 
Piet was de ziel van een groepje van 12 verzetters, 
die twee aan twee de omgeving van Den Haag af-» 
gingen, om onderduikers van al het nodige te voor- 
zien. Hun grootste werk was de bonkaarten, ver- 
strekt door Piet's broer. Herman, te verspreiden over 
de vele adressen, die hun rantsoenen moesten heb- 
ben. Zo was hij op zekere dag weer samen met zijn 
vriend Jan Hendrik, Kaptein op stap om de kaar- 
ten te bezorgen, toen hij ook aanbelde bij een poli- 
tieman, die volgens zijn inlichtingen een jongen thuis 
had. Zoals goede regel was, zei hij het wachtwoord, 
waarop de politieman echter niet ogenblikkelijk rea- 
geerde. Mede door de algemene, gespannen toe- 
stand, sprong het duiveltje van achterdocht direct 
omhoog en versperde elke toenadering van Piets zijde. 
Wie of wat kon deze man wel zijn? Waren de in- 
lichtingen wel juist, of wat mankeerde er dan aan? 
Het uniform wekte ook al geen vertrouwen. 
Aan beide zijden wist men niet goed wat te doen 
en hoe langer men tegenover elkaar stond, hoe meer 
de achterdocht groeide. De één dacht met een pro- 
vocateur te doen te hebben, de ander dacht een 
nazihandlanger voor zich te zien. Geen van 
beiden gaf zich ook nog maar voor het geringste 
bloot, waardoor het misverstand had opgeheven 
kunnen worden. 
Helaas nam de situatie een betreurenswaardige 
keer. De politieman, menende een SD-knccht een 
poets te kunnen bakken, arresteerde Piet en bracht 
hem in een taxi naar het politiebureau, onderweg 
nog trachtende een gesprek uit te lokken om zich te 
vergewissan van wat hij deed. Zoals we allemaal ge- 
daan zouden hebben, Piet zweeg in alle talen. Via 
het politiebureau kwam hij- in de gevangenis van 
Scheveningen terecht, vanwaar hij, nadat men ach- 
ter zijn werkzaamheden gekomen was, doorgestuurd 
werd naar Duitsland. Het spreekt vanzelf dat de 
goede agent zich toen vreselijke zelfverwijten maak- 
te. 
Piet kwam in een tuchthuis te Sieburg terecht, 
waar hij onafgebroken bezig was met een ontvluch- 
tingsplan te beramen. Hij slaagde er in voorjaar 
'45 te ontsnappen. De vrijheid tegemoet? 
Helaas neen. Op 13 Maart sneuvelde hij door oor- 
logshandelingen. 
Toen de vlaggen wapperden ten teken van Neer- 
lands bevrijding kwam Piet, evenals zijn broer, 
niet thuis. De vrijheid waarvoor hij zo dapper had 
gevochten, beleefde hij niet meer. 
Zijn ziel ruste in vrede, zijn lichaam tot de jong- 
ste dag. 

J. K. 

 V. 
Nu de duivel zijn werken koost, 
heft Uw hoofden op met een ruk! 
Dit geloof is meer dan troost. 
Deze troost is meer dan geluk. 

UIT DE VRIJE PERS ^ 
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dat ook toen men het op andere manieren ging pro- 
beren, nu eens suikerzoet dan weer met veel ge- 
schreeuw. Uiteindelijk ging ik op transport naar 
Frankfort am Main. Ook daar weer verhoor op ver- 
hoor, zelfs in het zg. stoomkamertje, waar men blijk- 
baar wilde proberen de in mijn hoofd veronderstelde 
geheimen eruit te doen smelten. Ik bleef mijn mond 
houden maar mijn geestelijke weerstand werd min- 
der en minder, vooral toen men mij verweet, dat ik 
een slechte commandant was, die zelf het vliegtuig 
had verlaten terwijl mijn vrienden in nood verkeer- 
den. Ik wist toen, niet wat van mijn vrienden was 
geworden en begon te geloven wat ze me vsrweten. 
De gedachte werd voor mij een obsessie, een fol- 
tering erger dan alle vorige. Voor de gehele duur 
van mijn gevangenschap en zelfs lang daarna bleef 
mij deze gedachten kwellen, totdat, ja, totdat ik van 
Mr. Klaassen per brief de ware toedracht van de 
zaak vernam. Zijn brief werd voor mij een bevrij- 
ding, beter en mooier dan de bevrijding door de 
Britten op 17 April 1945 uit een concentratiekamp 
ergens in de buurt van Lunenburg, toen ik nog slechts 
honderd pond woog  
Ik heb na de oorlog de familie van mijn gevallen 
vrienden bezocht. De familie Stevens en Rowland in 
Engeland, de familie Gibson in Noord Ierland. Ze 
waren zo blij, dat ik hun alles kon vertellen over 
onze laatste raid, over het einde van hun jongens, 
waar ze zo erg veel van hebben gehouden. Alan 
Stevens en Dereck Lawson Rowland: doodgescho- 
ten tijdens de vlucht, Hugh Gibson: vermoord tij- 
dens zijn sprong  
Mr. Sharp kijkt even stil voor zich uit, terwijl hij in 

gedachten met zijn das speelt. Het luide rumoer van 
de oorlog, waarin zijn verhaal ons voor enkele ogen- 
blikken verplaatste, legt zich weer tot de rustige 
sfeer van een vredige huiskamer in de Haarlemmer- 
meer. Dan zegt hij plotseling: „Ik wou, dat ik hier 
in Uw land nog eens een mof ontmoette " maar 
direct praat hij er weer over heen. 
„Zet U vooral in Uw blad. dat ik en met mij allen, 
die hier een zoon of een vriend hebben verloren, zo 
dankbaar zijn voor de uitstekende verzorging van 
de graven onzer gesneuvelden. Ik heb deze week de 
graven bezocht van mijn drie vrienden op het kerk- 
hof te Hoofddorp. De roerende zorg van degenen 
die deze graven 'hebben geadopteerd heeft mij diep 
getroffen. Deze week vertrek ik naar Engeland. Ik 
zal daar aan de ouders vertellen welk een plaats 
hun kinderen hier innemen in de gedachten van 
vele Nederlanders. Het za! hun verdriet om het zware 
verlies heel veel verlichten " 
Het is middernacht als we afscheid van elkaar ne- 
men. Mr. Sharp gaat naar Engeland en hoopt en 
passant de Olympische spelen te bezoeken. 
Met Kerstmis denkt hij dan weer terug te zijn in 
Nieuw Zeeland om een huis te bouwen en — te 
trouwen. Maar hoezeer ook het drukke zakenleven 
hem in beslag zal nemen, dat stille plekje op de do- 
denakker ergens in de Haarlemmermeer, waar hij 
een dezer dagen zijn bloemen als een eerbiedige hul- 
de legde, zal hem bijblijven en hem voortdurend met 
grote dankbaarheid vervullen, terwijl de gedachte 
eraan voor hem een voortdurende prikkel zal zijn, 
zijn leven te stellen in het teken waaronder zijn 
vrienden zijn gevallen. 

TOON. 

PW 

BEZITSPREIDING 

,,Nou mijnheer," zei Willem, onze tuinman, die nog 
nooit een borrel had Jaten staan, tegen een kennis van 
me, ..nou mijnheer, U heeft zeker wel gehoord, dat ze 
een commissie voor bezitspreiding hebben ingesteld. 
,,Wel." zei de kennis van me, ,,en wat verwacht j ar 
dan van?" 
,,Dan hebben we binnenkort allemaal evenveel." zei 
Willem, terwijl hij zijn lippen aflikte bij het vooruitzicht 
van de onmetelijke perspectieven, die zich dan zouden 
openen. En zette reeds demonstratief zijn hark tegen de 
muur, alsof hij zeggen wilde: ,.dat harken zulten jullie 
voortaan zelf moeten doen." 
Mijn kennis, die nogal wat verstand heeft van economie, 
van ons nationale vermogen enz., beijverde zich om 
Willem voor te rekenen, dat in dit geval iedereen in 
Nederland ƒ 300.— zou krijgen en dat dan de gouden 
kip geslacht zou zijn. 
, Geen bezwaar, mijnheer," zei Willem, ,,wij hebben 
dan tenminste allemaal evenveel," en zijn lippen ver- 
rieden. dat hij aan het berekenen was, hoeveel borrels hij 
dan wel voor ƒ 300.— kon krijgen. 
Maar nu bracht mijn kennis het zwaarste geschut in het 
veld. 
,,Goed Willem, stel nu eens, dat wij allemaal ƒ 300.— 
hebben. Maar als het een maand verder is, dan heb jij 
die ƒ 300.— niet meer en dan heb ik ze vermoedelijk 
nog wel en misschien zelfs wat meer dan ƒ 300.— 
,,Wel mijnheer," zei Willem, ,,dat is geen enkel be- 
zwaar. Dan spreiden wij over een maand weer." 

Tableau. 

ADVERTENTIE - RUBRIEK 

FAMILIEBERICHTEN 

J. A. Gert ets 
en 

ƒ. /. Bastiaanse 
hebben de eer U. raèdc namens wederzijdse 
Ouders, kennis te geven van hun voorge- 
nomen Huwelijk, waarvan de voltrekking 
D.V. zal plaats hebben op Woen:dag 11 
Augustus a.s. des n.m. 2 uur, ten. Stadhuize 
te Delft. 
Kerkelijke bevestiging des namiddags 2.30 
uur in de Nieuwe Kerk te Delft, door de 
Weleerwaarde Heer Ds. G. van Hocgce te 
Delft. 
_ , „ Simonsstraat 39 Delft. Augustus 1948 — :—  —zr- rhoenixstraat 50a 
Receptie' Woensdag 11 Augustus van 4.30- 
5.30 uur n.m. Phoenixstraat 50a. 
Toekomstig adres : De Vriesstraat 80. 

Ondertrouwd : 
B. J. Holle stelle 

en 
M. C. Staal 

Huwelijksvoltrekking D.V. op Donderdag 
19 Augustus a.s. des n.m. 3 uur. 
** f Piccardtstraat 46 cs \ Heerenisseweg 32 
Gelegenheid tot feliciteren van 4— uur in 
Melksalon «De Landbouw", Grote Markt, 
Toekomstig adres : Lange Vorststr. 19, Goes. 

15 Augustus a.s. hopen 
de heer K. R. Westerman (Coen) 

en 
mevrouw ]. M. Westerman Manné 
de dag te herdenken, waarop zij voor 30 
jaar in het huwelijk zijn getreden. 

|o en Corric. 
Zeist, 1 Augustus 1948. 

Kritzingerlaan 7. 
Receptie Zaterdag 14 Augustus van 15.30— 
Ï7 uur in Hotel ,.Het Jagershuis'*, Wouden- 
bergscheweg 15. 

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN & ZN. 

• SINGE;. 28E - 
AMSJERDAMC. 
TELEFOON 32239: 

# ■.o: : ;'- 

PERIODIEKEN II 

HANDELSDRUKWERK 

® Wevers 

en andere 

T cxtielvakarbcidcrs 

kunnen geplaatst worden bij de 

Fa. DIDDENS 6 VAN ASTEN 

SPINNERIJ NIJVERDAL - HELMOND 

Wie kan mij Inlichtingen verschaf- 
en over; 

Dr. Wolfgang-ïspert, 
WUPPERTAL. 

Deze zou zeer nauw samengewerkt 
hebben met Seys-Inquart en gewoond 
hebben In Den Haag. 
Br. ond nr. 1009 a.h. bur. v.d. blad. 

Hoofdpijn, Kiespijn, Zenuwpijn 

SANAPIIIIN 
> helpt altijd 

Geelt „De Zwerver' aan één van üw kennissen ter In- 
zage en laat hem (haar) onderstaande bon Inpevuld 
zenden aan de administratie van „De Zwerver' Prins 
Hendrikkade 152, Amsterdam. Degenen, die een proef- 
nummer ontvingen kunnen deze bon voor zichzelf be 
autten. 

Naam 

Adres 

Plaats      Provincie   
I 

ingang abonnement        

Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / of bi) 
aanbieding van een postkwltantle betaald. 

Gironummer 109588 t.n.v. LO-LKP-Stlchtlng 
') (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

BON* De Zwerver in de Tropen 

Ik wil meehelpen om dit Ideaal te ver- 
wezenlijken en verzoek U daarom een 

ZeepOSt LuchtpOSt-abonnement voor 

(Zeepost t 1.50 • luchtpost f 4.50 per kwartaal.) 
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel of bi) aan- 
bieding van een postkwitantie betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan 

) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

Is U per auto de wereid rond zwerit en 
U komt dooi AMERSFOORT, kunt U de 

hulp voor Uw A U j O vinden bii de 

N.V. HENRI NEFKENS 

£r is altijd plaats voor een 

V ii Ei ui ;i .1 

bij 

«fan Jong'eriias 

M.V. * Utreclit 

CARROSSERIE- EN CONSTRUCTIE- 

WERKPLAATSEN 

AUTOMOBIELBEDRIJVEN 

Hoofdkautoor Kanaalweg- 34 
Jutphaas (Post Utrecht) 
Tel. 18844 

.J 

-t" 
HTINGE GEN VERSCHAFFEN? WIE KAN INLIC 

OUD-D A€H AUERS ! 

Wie kent Nederlanders die als gevangene - hetzij vanuit Dachau, 
hetzij vanuit Kauferlng - op de „Baustelle" Miinchen-Lebensborn 
hebben gewerkt? Wie kan iets mededelen over de Bauleiter, een 
SS-Obersturmführer ? 
Alle inlichtingen gaarne zo spoedig mogelijk aan het Rijksin- 
stituut voor Oorlogsdocumentatie, Afdeling Onderzoek Gevange 
nissenen Concentratiekampen, Herengracht 479, Amslerdam-C. 

Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. no. 6398, verschijnt deze uitgave wekelijks 
en is de omvang van dit nummer 8 pagina's, pagina-formaat 29x 40. 
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■ iemand behoeft er 
zich voor te ge- 
neren, dat hrj met 

belangstelling de Olym- 
pische spelen gevolgd 
heeft en dat hg niet   
goed stil kon blgven zit- 
ten bg een Nederlandse 
overwinning, 't Spel hoort bg ons; 't is ons een 
levensbehoefte. We beginnen er al mee in onze 
eerste levensdagen, als een simpele beleving 
van de vrgheid, als 't doen uit vrije fantasie 
zonder consequenties. 
Kinderen zoeken het lelijkste speelgoed uit, want 
dat kan het rijkst opgesierd worden door hun 
fantasie. En dan gaat er een droomwereldje 
draaien, waarvan je niet veel herkent, als je al- 
leen op 't bouwmateriaal let. Vader en moeder 
moeten er altijd voor oppassen, dat ze zich voor- 
zichtig afstemmen op dat spel, willen ze niet 
het risico lopen, door de kleinen voor domme 
kinkels aangezien te worden, die er niets van 
snappen. 
Later gaan we de kracht en de vaardigheid van 
ons lichaam beseffen. Dan wordt 't spel, sport; 
er komt een prestatiedrang in en in de vergelij- 
king met anderen treedt het strijdinstlnct op. 
De fantasie, het oorspronkelijk element van het 
spel, raakt daarbij dikwijls ver op de achter- 
grond, maar het blijft toch in die zin „spel", dat 
het slechts zinvol in zichzelf is; er zit geen ver- 
volgverhaal achtef; als 't beëindigd is, dan is 
't een afgerónd geheel, en 't kan als zodanig in 
ons archief van herinneringen, 't Is geen echte 
bouwsteen, 't is er één, die om de lust tot het 
bouwen en presteren gemaakt is en eenmaal ge- 
maakt, geen betekenis meer heeft. 
Ook bij de Olympische spelen treft men er vele 
aan, waarin de fantasie bijna geen rol meer 
speelt en waarbij het uitsluitend om de vaar- 
dige prestatie van het lichaam gaat. Bij het 
voetballen en hockeyen Is de fantasie nog een 
gewichtig element in de taktiek. De hardlopers 
hebben er al veel minder mee te maken en bij 
het verspringen en hoogspringen gaat het uit- 
sluitend om de prestatie van het lichaam. Het 
geestelijk element van de fantasie, van het vrije 
schikken, bouwen en mnnoeuvreren bestaat daar 
niet meer. 
Men moet al aeze u.ngén naar nua aard waar- 
deren. Men moet de lichamelijke prestatie als 
spel waarderen, men moet de lichamelijke pres- 
tatie, waarin de fantasie een rol speelt, als spel 
meer waarderen, maar men moet beide de juiste 
waardering geven, als spel en niet meer dan dat. 
Een ingenieur, die een brug bouwt, een zaken- 
man, die een relatie schept, een zaak uitbouwt; 
hun werk heeft betekenis in het bouwen en in 
het bouwsel, waarmee men voortwerkt. Het spel 
heeft slechts betekenis jn de prestatie van de 
speler en niet in het eindresultaat, in het ge- 
presteerde. Dat is geen bouwsteen, 't verdwijnt 
in 't niet, 't dient verder tot niets. 
Men moet het met vrolijkheid genieten. In het 
plezier om het spel drukt zich uit, dat het spel 
geen ernst is. Wie spel voor ernst aanziet, krggt 
achteraf een kater, want dan bemerkt hij, dat 
hrj zich druk maakte om niets. Krijgt hij dan 
nog maar een kater; er zijn er teveel, die zelfs 
daar niet meer aan toe komen. Ze plengen hete 
tranen, omdat hun band in de course sprong, of 
omdat ze in de eindspurt nog gepasseerd wer- 
den. Zenuwéxplosies in huilbuien van mensen, 
die eigenljjk niet meer weten, wat ze precies 
doen. Ze stapelen het ene spel op het andere 
en ze zien niets anders meer dan het spel; het 
wordt hun bittere ernst. De ernst van het niets 
en ze camoufleren dit niets, het zinfoée van de 
spelprestatie, door haar altijd weer te richten 
op de volgende en machtiger prestatie, ze jagen 
records. Zo komt er een onevenwichtigheid in 
het spel. Het spelen wordt ernst, omdat men 

SPEL EN ERNST! 

de prestatie ernstig gaat nemen, als een waar- 
devolle bouwsteen opvat. Waarvan? Dat wordt 
niet overwogen. Maar het spel zelf Is zodoende 
opgeheven. 
Dat is een symptoom van onze tijd: het spel, 
dat ophoudt spel te zijn, omdat men het ernstig 
gaat nemen. 

Het spelen is de uitlaat van de bouwende geest, 
die wil rusten, uitrusten in het spel der 

vrije fantasie. Het spel zonder consequenties. 
Het spelen is in de lichamelijke prestatie boven- 
dien de vanzelfsprekende compensatie van de 
geestelijke inspanning. Na een zware conferen- 
tie moet men een partijtje voetballen; dat ont- 
spant de geest. 
Maar het spel is van een uitlaat van de geest, 
een vluchtveld van de geest geworden. En als 
vluchtveld, als de plek, waar men belandt, na 
zgn vlucht uit de geest, dreigt het spel ernst 
te worden. Nog duidelijker: het spel moet een 
uitlaat zijn van de zinvolle arbeid en geen 
vluchtveld voor het zinvolle arbeiden, want het 
spel kan die arbeid nooit vervangen, omdat het, 
eenmaal achter de rug, vergeten moet worden. 
Men moet Nel van Vliet — alle eer voor dat 
zwemmen — niet in een open landauer door 
Hilversum voeren en op het stadhuis ontvangen. 
Men moet 't niet vanzelfsprekend vinden, dat 
iedereen zal vlaggen op die dag. En men moet 
Mevrouw Blankers—Koen niet door vier 
schimmels naar het stadhuis laten trekken. Ze 
heeft bewezen, zelf te kunnen lopen. 
Dat alles is dwaas en gevaarlijk. Gevaarlijk voor 
die arme jonge dames, die, als ze van hun sport 
nog geen ernst gemaakt hebben, 't nu. zeker 
zullen gaan doen. En wat dan straks, als ze met 
lege handen staan en de medailles aan de muur 
hangen? Er is immers geen vervolgverhaal op 
't spel? Och, en voor de vrouwen is dat nog 
niet zo heel erg. Ze kunnen er ondraaglijk arro- 
gant van worden, maar als ze straks getrouwd 
zijn na die topprestatie, dan breit zich dat bij 
het koken en stof afnemen nog wel recht. Maar 
de man met een gouden plak in zjjn hand, be- 
roemd over de hele wereld, gaapt in een leegte, 
als hij die grappenmakerij voor ernst aanziet. 
Ja, ja, de wereld staat aardig op haar kop. 
Men ziet het Olympisch spel voor ernst aan en 
niet weinigen vatten dé ernst van het verzet 
als een spel van avonturiers op. „Topsyturvy" 
noemen de Engelsen det 

„DE ZWERVER" 
Prins Hendrikkade 152 - Amsterdam-C. 
Telefoon: Red. 44566 Adm. 41063 

Men moet zich natuurlijk afvragen, waaruit 
de dwaasheid rondom het spel voortkomt. 

Want de fout zit niet in het spel, maar in dat, 
wat het spel ten onrechte vervangt en camou- 
fleert. 't Vervangt de ernst en 't camoufleert 
de leegte. 
Beroepssport is waanzin, is de officiële erken- 
ning van de dwaasheid, dat spel ernstig geno- 
men moet worden. En zij is mogelijk, omdat er 
genoeg mensen zijn, die haar nodig hebben, niet 
als bladvulling, maar als inhoud van hun levens- 
boek. 
Deze dingen zijn ernstig, niet omdat er mensen 
zjjn, die zo nu en dan opgaan in het spel en 
vluchten uit' de ernst, maar omdat er een snel 
toenemend aantal mensen is, dat op die wjjze 
verloren raakt. Is dat hun schuld? 't Is ons aller 
schuld.jWjj zjjn allen schuldig aan de Impasse, 
waarin het leven Is geraakt. 
Men strijdt om lonen en prgzen, maar dat ia 
ook een vlucht, n.I. de voorbereiding tot de 
vlucht uit het zinvolle werk. Men moest strjjden 
om zinvol werk In fabrieken en kantoren, om 

werk, waarin een mens 
zgn vrgheid, zgn vrije 
fantasie kan ontplooien. 
Daarvoor moest men in 
de ring treden en men 
moest de moed hebben 
in te zien, dat niet liet 
hoge loon — t.b.v. veel 

sport en andere geneugten — het ideaal mag 
zijn, maar werk, zinvol werk, vrjje mannelijke 
arbeid. De aanval op de vrijheid zet niet in op 
de lonen, maar heeft de speerpunt gericht op 
het werk. 
En omdat het werk bij velen de geest niet kan 
bevredigen, vlucht men in spel en sport. Zal men 
zich over 100 jaar — als daar nog tijd voor 
is — niet zgn ogen uitwrijven over de verblin- 
ding van onze tijd ten overstaan van de fatale 
gang van zaken, van het tempo, waarin de din- 
gen in de wereld misgaan en vastlopen? Ver- 
blinding, dat is ook al een vlucht. Want we kun- 
nen de nood niet aan; de nood van binnen en 
van buiten. We durven hem niet onder ogen 
te zien. We doen maar alsof en ons gezicht is 
een grimas van moderne, mannelijke, zakelgk- 
heid en beslistheid. Och arme, daarachter is een 
doffe berusting, waar werkplannen en initiatie- 
ven moesten zgn; een leegte, waar hoop moest 
zjjn; een warboel, waar een vaste overtuiging 
richting moest wijzen en een vereenzaming, 
waar men moest vertrouwen op en bouwen met 
medemensen. 
Dit is een ironie: Waar het meeste lawaai is en 
de grootste bedryvigheid en jacht, daar is in 
werkelijkheid de grootste eenzaamheid en doel- 
loosheid. 
In de stadions zitten tienduizenden van die een- 
zamen en doellozen te brullen van opwinding en 
zij weigeren in een wanhopige kramp zichzelf 
te ontmaskeren; ze hebben hun leven ingezet 
op het meest opwindende paard in de baan: de 
sport. Maar dat paard is niet in de race, 't 
doet maar alsof; en de toeschouwers weten 
het. Ze weten, dat 't een sierpaard is en geen 
renpaard, dat ze zichzelf in het ootje nemen 
door daarop te wedden. Maar ze zullen het niet 
laten, want ze willen niet terug, ze kunnen niet 
terug tot een serieuze inzet. Dat is Onze nood. 

Wel, als U dit leest, zgn de Olympische spelen 
weer achter de rug. En Nederland kan het 

strjjdperk met opgeheven hoofd verlaten  
al valt 't niet mee, dat je in een bij uitstek man- 
nelijke zaak, de vrouwen met het goud ziet 
weerkeren. We zullen ondanks dat trots zjjn op 
onze Olympische successen, maar we willen 
goed in het oog houden, dat er met die schim- 
mels voor Mevrouw Blankers en met die Wag- 
gen voor Mejuffrouw Van Vliet iets niet in de 
haak is. 

H. v. R. 

ATTENTIE 

Het vijftigjarig jubileum van H.M. Koningin 
Wilhelmina is aanstaande. 
De redactie van „De Zwerver" wil bij deze 
gelegenheid met een omvangrijk extra nummer 
uitkomen, om onze lezers met goede artikelen 
bij dit jubileum te bepalen. 
Deze speciale uitgave zal zo uitgebreid zijn, 
dat de redactie het nummer van 21 Augustus 
en dat van 4 September moet laten vervallen. 
Onze lezers zullen bij de gang van zaken ech- 
ter noch aan inhoud, noch aan kwaliteit van 
„De Zwerver" verliezen. 
Indien men extra nummers van deze jubileum- 
uitgave wil bestellen, dan s.v.p. tijdig. De prijs 
per los exemplaar is f 1.—. 

REDACTIE. 
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GRATIE 

De beukebomen beloven dit jaar een ouiten- 
gewone oogst van beukenootjes. Vele bomen, 
die anders weinig dragen, hangen na propvol. 
In de oorlogsjaren kon men aan bepaalde 
adressen beukenootjes inleveren. Men kreeg 
dan b.v, 30 cent per kilo. De vraag is, of dit 
nu wel de goede methode is. 
Waarom zouden we de verzamelaars van beu- 
kenootjes niet zelf de goede olie of een goed 
deel ervan gunnen? 
Men zou voor bijvoorbeeld 5 kg beukenootjes 
1 liter spijsolie kunnen geven. Maar dat zal 
georganiseerd moeten worden. Wie zou dat 
kunnen? Wie wil medehelpen de betrokken 
autoriteiten daartoe over te halen? 

(Ingezonden in Elsevier.) 

Wc hebben wel eens gehoord, dat men van de 
nood een deugd kan maken. Maar dat je van de 
noot ook in de olie kunt komen was ons onbe- 
kend. 

Te koop: Een eikenhouten scheerstoel met 
draaibare zitting en 9 R.I. Hennen, nog aan 
de leg, bij A. Stadman. kapper. Wesierbork. 

(Adv. Asser Courant.) 

Nooit zitten wij in een scheerstoel, of het moet 
zijn om ons de haren te laten inkorten. Zo zijn 
er vele mannen. En ik kan mij voorstellen, dat 
er kappers zijn, die geen raad meer met hun 
draaibare scheerstoelen weten. Niet alzo kapper 
Stadman van Westerbork. Die houdt er een toom 
van 9 Rode Islanders op. Als de Rode Islanders 
hun ei kwijt willen draait de zitting en alles is 
„koek en ei". Het ei van Columbus zinkt in het 
niet bij de eieren van Stadman. Je moet er maar 
op komen, zegt de uitgekookte kapper van 
Westerbork. 

Het gratieverzoek van die of die is ingewilligd, lezen | 
we verschillende keren in de krant. Of soms ook: gra- \ 
tieverzoek afgewezen; de fusillering vond in de vroege \ 
morgen plaats.*... 
Ter oriëntering geven we hierbij voor onze lezers een \ 
kort overzicht van de gang van zaken bij een gratiever' i 
zoek en een beknopte verhandeling over de achtergrond I 
van deze instelling. Een en ander is ontleend aan: I 
Straf- en tuchtrecht voor de Kon. Nederl. Landmacht, j 
door Mr. P. J. Stigter en J. H. van Wermeskerken. Bre- 1 
da. Kon. Mil. Academie, 1938, blz. 179 en 180. 

XT aast amnestie en abolitie wordt in art. 70 van de Grond- 
wet genoemd het, voor de practijk van veel meer be- 

lang zijnde, recht van gratie. Door verlening van gratie 
vervalt het recht tot uivoering of verdere uitvoering van 
een opgelegde straf. Intussen wordt bij ons (en ook elders) 
het gratierccht zodanig opgevat, dat daaronder ook valt; 
de bevoegdheid tot het brengen van wijzigingen in de 
opgelegde straf en wel door deze door een lichtere (straf) 
te vervangen, b.v. een opgelegde vrijheidsstraf door een 
geldboete. 
Aan een veroordeelde kan, nadat het vonnis onherroepe- 
lijk is geworden, op zijn uitdrukkelijk verlangen een termijn 
van 8 dagen worden toegestaan tot het overwegen van de 
indiening van een verzoek om gratie (art. 558 wetboek 
van strafvordering; art. 206 Rechtspleging Landmacht). 
Nadat een verzoek om gratie is ingediend, blijft de uit- 
voering van de straf opgeschort totdat de Koningin heeft 
beslist. 
Gratie is. naar de bij ons geldende opvatting, niet een 
daad van Koninklijk gunstbetoon, maar een regeringsdaad, 
die ten doel heeft om, wanneer de toepassing van het 
geldende recht in een concreet geval tot onrechtvaardigheid 
zou leiden, de noodzakelijke correctie aan te brengen 1). 
Daarom kan gratie ook ongevraagd worden verleend en 
niet worden geweigerd. 
Ingevolge art. 70 van de Grondwet heeft de Koningin het 
recht van gratie van straffen, bij rechtelijk vonnis opgelegd. 
De Koningin oefent, ten aanzien van straffen, opgelegd 
door de Burgerstrafrechter, dat recht uit, na het advies te 
hebben ingewonnen van de Rechter, die de straf heeft 
opgelegd 2). 
Met betrekking tot vonnissen van de Militaire Rechter 
wordt het advies ingewonnen van de gewone Militaire 
Rechter in het Rijk in Europa, die de straf heeft opgelegd; 
bij gebreke van dien, wordt het advies van het Hogere 
Militaire Gerechtshof ingewonnen. 
Indien het verzoek strekt tot het bekomen van gratie van 
de doodstraf, dan wordt tevens advies ingewonnen bij de 
Hoge Raad, die dit in een algemene vergadering vaststelt. 
De gratieverlening is niet gebonden aan het tijdstip van 
de veroordeling. Ook met na 's Rechters uitspraak ver- 
anderde omstandigheden kan worden rekening gehouden. 
Zo zal ook, wanneer b.v. tengevolge van ontstane ziekte, 
de uitvoering van de straf te zwaar zou gaan drukken, 
gratie verleend kunnen worden. 
Tenslotte kunnen ook redenen van staatsbelang tot gratie- 
verlening leiden. 
H Vgl. SIMONS I, blz. 368; VAN HAMEL, blz. 603, 
2) Kon. Besluit van 13 December 1887 (Stbl. no. 215), 
sedert gewijzigd. 

OE LEGERCOMMANDANT 
Generaal Spoor heeft de gewoonte om, teneinde zich een weinig te ontspannen, in de avonduren zelf 

wel eens aan het stuur van zijn auto te gaan zitten en wat rond te rijden door het drukke, rumoerige 
Batavia. 

V^ie in Batavia komt, ziet telkens soldaten langs de weg staan, de duim in de hoogte om een lift vragend. 
Er rijden in Batavia veel dure en luxueuse wagens rond, maar de lifters hebben slechts weinig succes, 
want het leven is druk en haastig in deze grote stad, en over het algemeen vindt men het te lastig om 
telkens te stoppen en een onbekende passagier op te nemen die wie-weet-waarheen wil. Men kan wel 
aan de gang blijven. Het is tenslotte ook maar een soldaat, die daar staat. 
Op zekere avond stond ergens bij het Koningsplein weer een van onze jongens met zijn duim in de 
hoogte, „hoping against hope" dat iemand hem mee zou nemen. Toen stopte, tegen alle verwachtingen 
in, een grote glimmende wagen, met een officier aan het stuur, die zei: „stap maar in, jongeman, waar moet 
je naar toe?" 
De jongeman stapte in, zette zich behaaglijk naast de bestuurder, zag in het halfduister wat sterren 
schemeren en zei: 
„Vriendelijk bedankt, kapitein, als li soms die-en-die kant uitgaat, dan kom ik nog net op tijd." 
„Prachtig," zei de bestuurder, „ik breng je even thuis." 
De jongeman keek nog eens op zij, zag iets gouds glimmeren, voelde zich een beetje minder op zijn 
gemak en zet: 
„Alstublieft, kolonel." 
Ze reden gezellig koutend verder, maar ergens in de stad, onder scherp licht van neon-lampcn, begon de 
soldaat opeens te slikken en hij zei: 
„Neem me niet kwalijk dat li een generaal is, kolonel, ik had het niet zo gauw gezien." 
„O, dat is niks," zei de kolonel die een generaal was. 
De jongeman zei een hele poos niets, maar de generaal zette het gesprek gezellig voort. De jongeman 
stelde zich voor hoe hij straks aan zijn kameraden zou vertellen, dat hij bi) een generaal gelift had, 
hij moest er toch achter zien te komen welke generaal dat was. 
„Mag ik u misschien eens vragen bij welk onderdeel u bent, generaal," vroeg de soldaat, zich een beetje 
bezorgd afvragend of Je zo iets wel aan een generaal kon vragen. 
„Ja," zei de generaal, „dat is een beetje moeilijk." 
„Nou, zei de jongeman, die moed vatte, „u bent toch zeker commandant van een of andere Brigade, 
generaal." 
„Tja, zei de generaal, „dat is niet helemaal het geval, ik ben namelijk de Legercommandant, ziet u." 
De jonge soldaat sperde zijn ogen open en slikte driemaal. Maar de Legercommandant keek naar het 
verkeer, lachte een beetje, en zette het gezellig gesprek van zijn kant ongedwongen voort (en hij zei niet jij 
of jouw tegen me, maar heel beleefd u, vertelde de soldaat later). De soldaat echter was door dit alles zo 
verbouwereerd, dat hij niets anders meer wist te zeggen dan „ja Legercommandant" en „neen Legercom- 
mandant , want tenslotte word Je niet elke dag in een dure slee door een Legercommandant naar je 
kampement teruggebracht. 

Uit; Demarcatielijn van Willem Brandt. (Uitg. W. van Hoeve, 's-Gravenhage). 

WERpijDI 

COLLABORATIE. 

De afwachtende besprekingspolitiek der westelijke ge- 
allieerden in de strijd om Berlijn is onderbroken door 
twee gebeurtenissen, die er op wijzen, dat de pe- 
riode van tegenaanvallen is ingeluid. Nog voordat 
de tweede nota der westerse mogendheden aan de 
Sowjet-regcring is afgestuurd, is de eerste economi- 
sche sanctie ten aanzien van het goederenvervoer 
tussen Bizonia en het oosten afgekondigd, en gemo- 
tiveerd met „technische moeilijkheden". 
Dit aan de Sovjet-Russische terminologie ontleende 
voorwendsel kan evenwel niet doen twijfelen aan 
het ernstige karakter van deze sanctie, die niet al- 
leen de oostelijke zóne van Duitsland en haar voor- 
namelijk voor de Sovjet-Unie werkende industrie, 
doch ook sommige West-Europese staten gevoelig 
treft. 
Zowel in geallieerde als in Duitse kringen te Berlijn 
verwacht men, dat deze eerste sanctie tegen de blok- 
kade van Berlijn nog door andere zal worden ge- 
volgd en in dit verband herinnert men eraan, dat 
reeds gewag is gemaakt van een eventuele sluiting 
van het Kielerkanaal, het Suezkanaal, de Dardanellen 
en een reeks zeehavens voor de Sovjet-Russische 
schepen en voor vaartuigen met ladingen uit en naar 
de Sovjet-Unie. 
— Intussen jubelt onze pers, dat Nederland, dat 

nog onlangs met de Sovjet-Russische zóne van 
Duitsland een uitgebreid handelsaccoord sloot, 
voorlopig niet bijzonder getroffen wordt, aan- 
gezien het transport in beide richtingen moge- 
lijk is via de Oostzeehavens en door hét Kieler- 
kanaal. 
Geld stinkt niet. 

/) 

VRIJHEID VAN VOORLICHTING. 

Naar aanleiding van een vraag van de UNO., wat 
de individuele regeringen moeten doen ter bestrijding 
van onjuiste berichtgeving door de pers, heeft de 
Amerikaanse regering een verklaring afgelegd, waar- 
in zij een ongecontroleerde pers aanbeveelt als basis 
voor de verspreiding van berichten. Vrijheid van 
voorlichting, aldus de verklaring, behoort tot de 
fundamentele vrijheden. Gemonopoliseerde berichtge- 
ving, en vooral die welke een regeringskarakter 
draagt, levert het grootste gevaar op voor foute of 
vervalste voorlichting. Het aanwenden door een 
regering van haar macht om valse of vervalste be- 
richtgeving, die de vriendschappelijke betrekkingen 
tussen de staten zou kunnen benadelen, te bestrijden 
door middel van censuur of van onderdrukking, be- 
tekent een gevaarlijke inbreuk op de vrijheid van 
voorlichting. Regeringen het recht toekennen, aldus 
nog steeds de verklaring, om uit te maken, wat 
waar en onwaar is, vriendelijk en onvriendelijk, zou 
het einde betekenen van een vrije pers. 
— Deze verklaring, die kennelijk tegen de Russische 

persbreideling gericht is, gaat ons toch wel wat 
ver. Zij verwart vrijheid met ongebondenheid. 
Natuurlijk heeft geen enkele regering het recht, 
uit te maken, wat waar en onwaar is: geen depar- 
tement van volksvoorlichting etc. Maar aan de 
overheid het recht ontzeggen bepaalde uitwassen 

- der ongebreidelde persvrijheid af te snijden, in- 
dien het landsbelang dit vordert, gaat ons te 
ver. De kwestie waar of onwaar staat niet ter 
beoordeling van de overheid. Of een tenden- 
tieuse, valse of vervalste berichtgeving echter 
het landsbelang al dan niet ernstig schaadt, staat 
onzes inziens wèl ter beoordeling van de over- 
heid. Ons volk heeft dit in de perszuivering ook 
aanvaard. Wie in een bepaalde zin de onder- 
geschiktheid van de pers aan het landsbelang 
ontkent, miskent ook ieder recht op zuivering 
van de pers in die bepaalde zin. 

AFTOCHT. 

Ruim 200 Nederlandse soldaten in Indië staaa als 
vermist te bock. 
„Vrij Nederland" veronderstelt thans, dat er „onder 
deze vermisten jongens schuilen, die naar de Repu- 
bliek zijn overgelopen en dus niet voor uitlevering 
in aanmerking komen." 
.— Dat deze 200 jongens gedeserteerd zijn, behoe- 

ven wij gelukkig niet te geloven. Belangrijk is 
intussen, dat „Vrij Nederland" zulk een desertie 
niet schijnt af te keuren. Het oud-illegale blad 
wijkt daarmede wel zeer belangrijk af van de 
koers, die het in de oorlog gevoerd heeft! 



ik VERZET OP AMBON ★ 

Hoe Kapitein Loseger het verzet leidde, 
Op 7 Februari 1942 gaf kapitein Loseger zich met 

dertien onder-officieren en manschappen over aan 
de Japanse bevelhebber, nadat verschillende pogingen 
om naar Ceram te ontwijken en daar de strijd voort 
te zetten, waren mislukt. De voorraden op Ambon, 
bijeengebracht ten dienste van de guerillatroepen, die 
volgens order, door het KNIL gevormd zouden wor- 
den, waren door de bevolking ontdekt en gestolen, zo- 
dat er geen andere mogelijkheid overbleef voor het 
dappere groepje soldaten, dan de wapens neer te 
leggen. 
De manschappen werden door de Jappen gebruikt 
vöor het opruimen van mijnen, artillerie-stellingen en 
munitie en daarna weer op vrije voeten gesteld. 
Toen kapitein Loseger ook naar huis mocht gaan, 
kreeg hij de vriendelijke aanbieding zich ten dienste 
te stellen van het politie-apparaat, in welk apparaat 
hij dan veel voordelen zou genieten. 
Zoals een officier betaamt, weigerde hij dienst te ne- 
men in organisaties, die de goedwillende bevolking 
zouden moeten onderdrukken en de kwade elementen 
beschermen. Zijn eed van trouw aan het Nederlandse 
vaandel was geen ijdele formule geweest: zolang hij 
leefde zou hij die gestand doen. 
Wel nam de kapitein dienst in een organisatie, maar 
juist in de tegenhanger van de eerstbedoelde, in die 
legers, die over de gehele wereld gevormd werden, 
waar de grond het bloed geproefd had. dat vloeide 
voor vrijheid en gerechtigheid. 
Want hoe erg ook een volk geslagen moge zijn, die 
drift van het leven kan nooit tot zwijgen worden ge- 
bracht. 
Het leger der verzetters werd uitgebreid met die 
enkelen, die daar op Ambon zich gereed maakten 
om hun bijdrage te leveren voor de herrijzenis van 
ons dierbare vaderland. 

Groeiend verzet, 
D ampi een onderwijzer aan een eenvoudige dessa- 

school, kwam op zekere dag aan de kapitein vra- 
gen of Loseger de leiding op zich wilde nemen over 
een groep jonge kerels, die in het bezit waren van 
wapenen en munitie. 
Sommigen waren bij hem gekomen en hadden hem 
verteld van hun plannen om zelf de Jappen van het 
eiland te verjagen en de driekleur weer in top te 
hijsen. Enkele heethoofden meenden daar best kans 
toe te zien en Rampi kwam nu voor hen vragen. 
Wilde de kapitein het? De spanning op het gelaat 
van de vrager weerspiegelde de hoop van al die 
jonge harten, die met hun initiatief geen raad wisten. 
De kapitein aarzelde even. Als hij dit aanbod niet 
accepteerde, wat dan? Als hij weigerde zijn eigen 
veiligheid in de waagschaal te stellen? 
Waren die jongens dan verloren en gedoemd met 
hun goede wil en dadendrang werkloos te blijven? 
Dat zouden zij toch niet doen. Dan zouden ze wel 
zien hoe goed en hoe kwaad ze het zelf konden bol- 
werken. Dan zouden er meer slachtoffers vallen, 
maar dat was dan niet hun schuld. 
Dit begreep de kapitein. 
Hij kon ze niet laten gaan, het was voor hem zelf 
ook een te mooie gelegenheid om zijn oorspronke- 
lijke plannen uit te voeren. 
Hij nam de leiding op zich. 
Voortvarend gaf hij de eerste order direct aan 
Rampi mee; Wapens schoon maken en invetten om ze 
pas te gebruiken als de bondgenoten zouden landen. 
Het viel de jongens tegen, ze hadden zoveel scho- 
nere plannen gekoesterd. 
In hun dromen zagen ze zich reeds als de verove- 
raars van Ambon en als de mannen die voor de ge- 
allieerden een steunpunt zouden veroveren, vanwaar 
de legers konden opereren met korte verbindings- 
lijnen. 
Nauwelijks in staat hun teleurstelling te verbergen, 
kwam er na enkele dagen al een vertegenwoordiger 
namens de jongens vragen, of ze de drie honderd 
Jappen, die op het eiland aanwezig waren, niet 
mochten overvallen en het eiland schoon vegen van 
alle andere ongewenste elementen. 
Het was een krankzinnig voorstel. Dit kon nooit 
enig blijvend resultaat afwerpen en de represailles 
zouden vreselijk zijn. 
De geallieerden waren nog in de terugtocht en het 
leek er niet op, dat er spoedig verandering zou ko- 
men in het beeld, dat de oorlog nu vertoonde. 
De kapitein weigerde dan ook zeer beslist en beval, 
dat ze ogenblikkelijk alle pogingen en plannen om 
nu al op te treden moesten laten varen en een beetje 
meer met hun nuchter verstand moesten werken. 
Twee dagen daarna kwamen 3000 soldaten de bezet- 
ting versterken! 
De Japanse spionnagedienst werkte buitengewoon 
goed en noodzaakte steeds grotere veiligheidsmaat- 
regelen te nemen inzake het geven van orders en 
aanwijzingen. Zo ontdekte de kapitein op zekere dag, 
dat in de bomen voor zijn huis twee oud-oppassers 
kwasi de bomen zaten te snoeien. Belangstellend keek 
hij naar het werk, dat voor deze mannen even 
buitengewoon moest wezen als voor hem. Al gauw 
kwam de aap uit de mouw of, beter, uit de boom. 

I~%af in onze Archipel de verzetsgeest het sterkst is geweest op Ambon, Timor en Menado, zal niemand 
verwonderen, die de bevolking van deze eilanden kent. De aanhankelijkheid aan onze nationale drie' 

kleur, de trouw aan onze Koningin, het zich volkomen één voelen met al wat Nederland is, spreekt bij 
deze volken bijzonder sterk. 
Het is geen [ranjc, dat in de meeste huizen een [ofo van H.M. in het midden van de kamer o[ op de 
voorgalerij hangt en zo men vraagt, waarom zij deze een ereplaats geven, men ten antwoord krijgt: 
„Zij is toch onze Moeder?" 
Van deze diep gewortelde trouw getuigd ook nevenstaand verhaal, waarin wordt verteld over de helden- 
moed van een Ambonnese kapitein. 

Een van de twee riep de kapitein toe, dat zijn 
haar nodig geknipt moest worden en vroeg of hij 
vanavond mocht komen om dit te doen. Hij moest 
dan maar komen. De trouwe kerel vertelde hem toen, 
dat hij in opdracht van de politie zijn oude meesttr 
moest bespionneren en alle bezoek, dat deze zou 
ontvangen, moest melden aan de onder Japans 
toezicht staande politie-officier. 
Dit was de inleiding op een reeks van waarschuwin- 
gen en achtervolgingen, waar Loseger gelukkig met 
succes aan ontkwam. Zelfs toen zijn huis elke nacht 
vanaf 8 uur 's avonds onder controle stond van twee 
mannen, die aan weerszijden van zijn huis geposteerd 
waren, was het niet mogelijk hem ook maar het ge- 
ringste ten laste te leggen. Hij beantwoordde gesle- 
penheid met grotere behoedzaamheid, achterdocht met 
schijnbare argeloosheid. 

Het verzet slaat toe. 
Op zekere dag kwam er met grote omzichtigheid 

een Ambonnese jongen de kapitein opzoeken. 
Geheel tegen de gewoonte in, was deze vurige pa- 
triot doorgedrongen naar het huis van hun leider, 
want hij had een boodschap, die van geweldig belang 
was. Opgewonden vertelde hij", dat de kustbewoners 
al enkele nachten vliegtuiggeronk hadden gehoord, 
doch het scheen, dat de vliegers hun doelen niet wis- 
ten te vinden. Het doel zou waarschijnlijk de kleine 
Japanse vloot zijn, die in de baai voor anker lag. 
Wist de kapitein geen raad? Er moest toch iets ge- 
vonden worden, waarmee zij aan de vliegtuigen de 
richting konden duidelijk maken? Zou het niet gaan 
met spiegels? 
De kapitein wist iets beters. De top van de berg 
Nona was begroeid met alan-alan en kon dus rustig in 
brand gestoken worden. Enkele dagen lang zou deze 
geweldige brand een oriëntatiepunt kunnen zijn, waar- 
op de piloten hun vliegrichting konden bepalen. Een 
betere hulp zouden zij nooit kunnen krijgen. 
Veiligheidshalve moest deze order pas over drie da- 
gen worden uitgevoerd daar anders de Jappen, die 
beslist van zijn bezoek op de hoogte zouden zijn, het 
verband al te gemakkelijk zouden kunnen leggen tus- 
sen de brand en illegale actie. 
Drie dagen later was de berg in brand, dezelfde dag 
waarop de kapitein „ziek" was. Prompt werd hij bij 
het hoofd van de politie ontboden, die hem aan een 
streng verhoor onderwierp. 
Gelukkig wist Loseger het verhoor zo te wenden, dat 
het de Japanse officier aannemelijk voorkwam, dat 
dit een normale brand was, zoals er dikwijls zijn 

derden meters achter hem reed een schijnbaar on- 
schuldige met hem mee. Dikwijls door vrienden ge- 
waarschuwd, wachtte hij de achtervolger bij een 
bocht in de weg op en keek hem scherp aan om zijn 
spionnen te leren kennen. Hoe de Jap het ook pro- 
beerde, het mocht hem niet gelukken Loseger ook 
maar het minst ten laste te leggen op deze manier. 
Het bleek hun, dat zij andere methoden moesten vol- 
gen, die ze vonden in het sturen van een Menado- 
nese Kapitein, die beweerde in het leger van de Jap- 
pen te dienen. Deze kwam op zekere dag bij Loseger 
aan huis en noodde zich zelf uit eens een avondje te 
komen eten. Mevrouw bracht hem aan het verstand, 
dat dit moeilijk zou gaan, daar zij geen hulp had en 
zelf een uitgebreide rijsttafel niet alleen zou kunnen 
verzorgen. De koele ontvangst en de bedekte uit- 
spraak, dat zijn vriendschap niet op prijs werd ge- 
steld, deden ook deze man weer onverrichterzake af- 
druipen. 
Medio Augustus 1942 kwamen de Jappen echter zelf, 
die nu ineens zelf dit varkentje wel zouden wassen. 
Zogenaamd om het huis te huren kwamen ze binnen 
en doorzochten alle kamers en kasten, kennelijk naar 
wapens en radio's, die ze bij Loseger vermoedden. Dat 
een militair uit het Ned. Leger nog op vrije voeten 
rond liep, irriteerde hen bijzonder en angstig als zij 
waren, vertrouwden zij zulke lieden voor geen streep 
verder dan zij ze zagen. Het huis „beviel" hun en da 
kapitein moest maar maken, dat hij binnen enige da- 
gen een ander onderdak gevonden had. In de tijd, 
die hem nu nog restte, kwam de vrouw van Mendoza 
(de rechterhand van Loseger i.v.m. de verzorging vaa 
de wapens) verteilen, dat haar man gevangen waa 
genomen en zij niet wist waar en hoe haar man ver- 
hoord zou worden. De methoden van verhoor koiv- 
den verschrikkelijk zijn. De noodzaak om van Amboa 
af te komen werd dus nog groter en dringender, want 
elke dag zou de arrestatie kunnen brengen en zo dit 
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die door de bevolking aangestoken worden om het 
oude gras te vervangen voor nieuw jong mals gras, 
waar het vee zoveel beter melk van geeft. Dat het 
wat anders was, zou hij spoedig bemerken. 
Enkele dagen later kwamen de bommenwerpers de 
baai binnenzwenken en brachten een torpedojager en 
twee kleinere schepen tot zinken, terwijl zij drie 
grote schepen achterlieten als lichtende fakkels, die 
de staarten van hun vliegtuigen in een vreugde-gloed 
zetten. 
Het was een goed resultaat en het spoorde aan tot 
grotere activiteit. 

Jappen-methoden. 
\7an toen af werd de bewaking van de kapitein 

* nog scherper. Hij kon geen stap meer doen, of 
enkele Mohammedaanse jongens volgden hem. Fiet- 
ste hij van de ene dessa naar de andere, enkele hon- 

ergste dan niet plaats zou vinaen, plagerijen en ge- 
niepigheden waren toch reeds aan de orde van de dag. 
Het was een uitkomst voor de kapitein, toen een be- 
kende familie op Menado hem aanbood bij hen te ko- 
men wonen, zodat hij dit aanbod dan ook gretig 
aannam. Zonder speciaal afscheid te kunnen nemea 
van zijn Jonge vrienden ging hij van Ambon weg, de 
enkelen, die aan de kant van de weg met tranen in 
hun ogen naar hun leider stonden te kijken, nog toe- 
roepend: „Vaarwel jongens, tot betere tijden. Goid be- 
hoede jullie." 
Iedereen begreep, dat het de hoogste tijd was en voor 
de veiligheid van de kapitein geen dag te vroeg. D« 
Makkassaarse prauw, die hem van Ambon naar Me- 
nado zou brengen, werd de eerste dagen gevolgd 
door Japanse vliegtuigen, alsof ze zich nog wilden 

(Vervolg op pag. 8.) 
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De bonnenkraak bij Drukkerij 

Hoitsema te Groningen 1 

Rader rollen für den Sieg." 
Dag en nacht moeten de wielen wentelen 

langs de glimmende spoorstaven. „Alles für den 
Sieg" zeggen de schreeuwende affiches met haar 
snorkende taal. En de wielen draaien. Ze draaien 
om jonge Nederlanders te brengen naar Duitse 
arbeidskampen; ze draaien om „terroristen" te 
voeren naar hun massa-graven; ze draaien om 
„das steinreiche Holland ganz kaput" te maken. 
En er zgn nog veel meer wielen, die draaien moe- 
ten. Immer sneller, want de tijd kort in. De ra- 
deren van de Weermachtsindustrie, ze moeten 
nog sneller, nog onverpoosder snorren; de rade- 
ren van de drukpersen, die vooral, moeten in 
wielende vaart elkander voortsleuren, opdat hun 
geluid alles overstemmen zal, opdat niemand zal 
horen, dat er wel eens een raadje hapert. 
Want het hort en hapert overal. Er zijn wielen, 
die plotseling in tegengestelde richting draaien, 
soms wordt er pardoes een spaak in een of an- 
der belangrijk wiel gestoken. Maar wie alleen 
maar luistert naar het dreunend geweld van de 
rotatiepersen, die de gelijkgeschakelde nieuws- 
bladerrjbij duizenden uitspuwt, hoort er niets van. 
Er zijn nog andere persen, die draaien voor het 
ene grote, machtige ideaal van de „Pührer". Dat 
zijn de persen, die maandelijks de bonkaarten 
leveren, waarmee het „Hollandische Brüder- 
volk" zich juist zoveel levensmiddelen ziet toe- 
bedeeld, dat er nog wat kan overschieten voor 
de mannen, in het Feldgrau, die, onbaatzuchtig 
als ze zijn, voor ons de overwinning bevechten. 
Alleen voor de „dumme Hollander", die niet mee 
willen zingen in het grote koor, die doof zijn voor 
het rhythme van de wentelende wielen, die de 
overwinning naderbij rollen, die weigeren te gaan, 
waarheen de Führer hen zendt, daarvoor draaien 
de machines, die ieder het zijne moeten geven 
van de voedselvoorraad, niet. 
En dat zijn er tienduizenden, honderdduizenden 
straks. 
Maar, o wonder, elke maand zijn ze er toch, de 
kaarten voor de onderduikers, de „werkschu- 
we" elementen. 
Ze worden met koevoet en breekijzer aan de klui- 
zen ontwrongen. Maar het kan ook zonder kra- 
kend geweld. Er zijn ook kluizen, die rustig open- 
draaien op het vertrouwd geluid van de sleutel, 
die bij het slot behoort. Dan tasten grage han- 
den naar de kostbare buit. En andere handen, 
gulle handen, gaan door het land en brengen ze 
waar ze behoren. 
De kluizen beven. Van Langweer in Friesland 
tot Amby in Limburg, van Kloosterzande in Zee- 
land tot Broek op Langendijk in de kop van 
Noord-Holland. 
Overal in het land neuzen de KP-ers en LO-ers 
of er zich weer ergens een gelegenheid voordoet. 
Elke maand vertoont het lijstje van benodigde 
bonkaarten, dat de LO van de KP-top verlangt 
weer een aanzienlijke stijging. En dan gaat een 
van de Top-mensen in zijn rayon een kraak- 
schema afwerken. En de KP-ers kraken, kra- 
ken, net zo lang tot het vereiste aantal er is. 
Soms komt het er op het nippertje  maar 
het komt er. 
En dan speuren ze weer  speuren naar nieu- 
we buit. Duizend, tienduizend, twintigduizend, 
dertig-, veertig-, zestig-, tachtigduizend. Stop, 
we zijn er weer voor deze maand. 
Maar dat moet toch anders kunnen. Eenvoudi- 
ger, met minder risico's. 
Waarom gewacht tot het CDK z'n bonkaarten 
over de verschillende Distributiekringen verspreid 
heeft? Waarom tien-, twintigmaal gegrepen, als 
het In één greep kan? 
Waar komen die kaarten vandaan? 
De Firma Enschede in Haarlem drukt ze. En 
Hoitsema in Groningen drukt ze. Dat is heel ver- 
standig, die decentralisatie. Stel je eens voor dat 
de verbindingen verbroken raken. Het is natuur- 
H)k een dwaze veronderstelling — even dwaas 
als de gedachte dat de Tommy's en de Yankee's 
ooit op de Atlantic-wall zouden landen — maar 
een veldheer moet met alles rekening houden. 
En daarom is het goed, dat het Noorden z'n eigen 
kaarten drukt. Daarom draaien ook in Gronin- 
gen de persen rusteloos en secuur de veelkleuri- 
ge kaarten, waarvan het leven van Neerlanda 
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De KP zal ze bij de bron halen. 1 

volk afhangt. En nauwgezet wordt vastgesteld 
wie men „om niet" een maand het leven zal 
schenken en wie men het zal onthouden. 
Maar een pers draait niet vanzelf. Er zijn druk- 
kers, die de machines bedienen, er zijn bewa- 
kers, die het waardemateriaal moeten bescher- 
men, er zijn postmensen, die voor de verzending 
zorgdragen. En  er zijn goede vaderlanders, 
die er voor zorgen, dat het bekend wordt, dat de 
bonkaarten „bij Hoitsema weg komen". 
Piet Surrogaat, een KP-er uit het Noorden, die 
aan de bonnenkraak van Langweer deelnam, 
hoort ervan bij een illegale relatie in Haren. Eri 
hij spreekt erover met Reint, een der Groningse 
KP-leiders. Dat is in de eerste maanden van 
1944. Er worden besprekingen gehouden, plan- 
nen gesmeed en weer verworpen, nieuwe relaties 
gemaakt en weer verbroken. 
Men polst de postmensen, die de kaarten naar 
de trein moeten brengen, ontwerpt een plan om 
een KP-er in het postrijtuig te laten meerijden. 
Hij zal onderweg de bewaker moeten overmees- 
teren en de zakken uit de trein werpen. Men 
geeft het plan weer op, omdat het toch eenvou- 
diger moet kunnen. Als men zich 's nachts toe- 
gang tot de drukkerij verschaft zal alles gemak- 
kelijker en met meer kans op succes kunnen ge- 
schieden. De keuze valt op de nacht van de 30ste 
Mei. Dat zal een onplezierige nacht worden voor 
de bewakers van Hoitsema. Dan gaat de KP van 
Reint de bonkaarten halen, rechtstreeks bij de 
drukker. 
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Er is echter nog een andere man, die het oog 
op Hoitsema heeft geslagen. Dat is Trijnco, 

een onderwijzer, een werker voor „Trouw", die 
echter nog op andere dingen het oog heeft dan 
op illegale lectuur. Hij woont in de Wassenaer- 
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anders of hij denkt aan een collega uit de onder- 
wijswereld met wie hij goed-bevriend is en van 
wie hij weet, dat hjj tot de kopstukken van 
„Trouw" behoort. En Huib ziet er wat in. Na- 
tuurlijk. Hij zal er op de eerstkomende lande- 
lijke bijeenkomst van „Trouw" in Amsterdam 
over spreken. Hij heeft reeds veel gehoord van 
Johannes (Post), die behalve „Trouw"-man ook 
KP-leider is, maar hg kent hem niet persoonlijk. 
Als hij met Wim Speelman over de plannen 
spreekt is het contact met Johannes spoedig ge- 
legd. Het kan niet mooier. Johannes heeft juist 
opdracht van de KP-topvergadering gekregen 
naar het Noorden te trekken om als KP-leider 
voor het Noorden op te treden. Zijn voornaamste 
werk zal daar zijn de verschillende KP's, die 
ieder op eigen houtje opereren en waartussen 
nog al eens de nodige rivaliteit heerst, tot groter 
eenheid te brengen. Het plan Trijnco en Huib is 
koren op zijn molen. 
Als Johannes naar het Noorden komt zal zijn 
eerste werk zijn contact met Trijnco opnemen. 
Johannes en Huib maken de afspraak, dat Huib 
hem op Vrijdagmorgen aan het station Gronin- 
gen zal afhalen. Dan gaan ze samen naar Trijn- 
co. 
Zo geschiedt. Johannes komt op de vastgestelde 
tijd aan, vergezeld van de Raad uit Hoogeveen, 
een man met wie Johannes veel samenwerkt. Bij 
Trijnco thuis worden de zaken besproken. Het 
eerste contact met Miedema wordt gelegd en 
voorzichtig polst Johannes hem over de moge- 
lijkheden bij Hoitsema. 
Het blijft niet bij die ene bespreking. 
Johannes komt "vaker in Groningen. Hij is een 
vogelvrije. Zijn gezin is her en der verspreid. Er 
is geen huis meer, dat hij het zijne mag noe- 
men. Maar in elke plaats waar hij komt — en 
dat zijn er nogal wat — vindt hij toch een bed 
om op te slapen, een tafel, die ook voor hem 
wordt gedekt. Als hij in Groningen komt, dik- 
wijls vergezeld van zijn nieuwe vriend Huib, weet 
hij, dat er bij Trijnco in de Wassenaerstraat al- 
tijd een bed voor hem over is, een bete broods 
voor hem gereed staat en een warm hapje hem 
wacht. Men houdt de opkamer voor hem gereed 

....Als hij naar zijn opkamertje 
gaat, spreekt hij dikwijls met 
Miedem' 
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straat. Zijn bovenbumman, een echte Grönneger, 
met een dikke rode kop, is bij de politie. En 
Trijnco hoort al spoedig, dat Miedema, zo heet 
de politieman, dienst doet bitj  drukker)] Hoit- 
sema en dat hij daar op de bonkaarten moet 
passen. Trijnco ziet er een prachtgelegenheid In 
om daar een goede slag te slaan. Maar hij kent 
niet de mensen, die daarvoor kunnen zorgdra- 
gen. Hfl moet erover spreken met iemand, die 
betere relaties heeft dan hfl. En het kan niet 

en daar slaapt hg met Huib de slaap des op- 
rechten. Al is zijn hoofd ook duizenden guldens 
waard, het werd er niet zwaarder van. Hij weet 
zich onder Gods hoede en welbewaard. 
Als hij naar zjjn opkamertje gaat spreekt h)j 
dikwijls met Miédema. Johannes heeft altijd bij- 
zonder veel belangstelling voor politiemensen. En 
als hij voor henzelf geen belangstelling heeft, 
dan toch zeker voor het blaffertje, dat die kna- 
pen bij zich dragen. Maar Huib heeft dat ook. 



Hfl Is wel allereerst „Krantenman", maar h\j 
grasduint graag wat in het gewapend verzet. Als 
die kraak bjj Hoitsema doorgaat, dan moet Jo- 
hannes hem beloven, dat hij mee mag doen en 
dat blaffertje moet Huib's eigendom worden. 
Johannes belooft het grif. Johannes belooft 
graag en veel. Hg weet, dat je er zonder dat niet 
komt. En als het aan hem ligt, zal hij z'n be- 
loften houden ook. Maar ja, het komt wel eens 
anders uit. 
Langzamerhand maakt Johannes, de diplomaat, 
Miedema rijp voor zijn plan. Miedema heeft een 
zoon, die onderduiker is. Zo zijn er meer, Mie- 
dema. Duizenden. En het kost moeite al die 
jongens op tgd van kaarten te voorzien. Miede- 
ma kan daarbjj helpen. Liggen die kaarten niet 
bij duizenden bij Drukkerij Hoitsema? — „Bij 
honderdduizenden", zegt Miedema. Juist. En hjj 
kan helpen, dat in een klap tienduizenden jon- 
gens voor enkele maanden gered zijn. 
Ze spreken er een volgende maal weer over. En 
nog eens. 
Er zijn bezwaren. Natuurlijk. Zou Johannes 
daaraan niet gedacht hebben ? Miedema en z'n 
gezin zullen moeten duiken. Johannes heeft wel 
een adres voor hen. En er zal goed voor ze ge- 
zorgd worden. Miedema is al vijfentwintig jaar 
bij de Politie. Hij viert juist in deze maand met 
vele collega's zijn jubileum en wordt dik in de 
bloemetjes gezet. Hij is bij de Politiemuziek ook. 
Dat zal een mooie gelegenheid worden om „met 
de muziek" mee te gaan, al zal het dan ook 
„met stille trom" moeten gebeuren. Maak van 
je jubileum een afscheid, man, een afscheid met 
ere. — Hangt het je niet mijlenver de keel uit, 
het werk bij de Politie in bezettingstijd? •— Al- 
licht. — Het is beter nu te verdwijnen. Dat zal 
straks na de bevrijding niet onbeloond blijven. 
Hij kan zijn volk een grote dienst bewijzen. 
Johannes speelt het spel met vuur en overgave. 
Maar bovenal met tact. Hij weet precies, waar 
hij de gevoelige snaar kan treffen. Zijn overtui- 
ging en overredingskracht winnen het op de duur. 
Alle bezwaren vallen weg. Als Johannes z'n plan 
ontwikkelt is er geen speld meer tussen te krij- 
gen. 
Zo baart deze kant van de zaak geen zorgen 
meer.  
Maar wie zullen de kraak nu moeten opknap- 
pen? 
Johannes voelt er het meeste voor zijn eigen 
„Trouw"-ploeg uit het Westen te laten komen 
om de kraak te plegen. Hij weet stuk voor stuk 
wat hij aan die jongens heeft. En Huib zal ook 
van de partij zijn. Dat heeft hij beloofd. 
Dat zal echter zeker moeilijkheden met het 
Noorden opleveren. En zulks wil Johannes tot 
elke prijs voorkomen. Met moeite heeft hij de 
draden in Groningen in handen gekregen. Van- 
avond zal hij de kerels bijeen hebben in het huis 
van Reint's moeder. Daar zal hij van z'n plannen 
vertellen. Behalve Reint, die een eigen groep 
heeft, zal Wim er zijn, die met z'n K-groep ope- 
reert. Piet uit Slóchteren zal komen en de man 
van de Nul-groep. Als het eens mogelijk is die 
groepen gezamenlijk de overval te laten plegen, 
is de band meteen gelegd. Het vertrouwen in 
elkaar wordt nooit hechter dan na een gemeen- 
schappelijke operatie. 
En het gaat zoals Johannes verwacht. Ze willen 
er niet van horen, de Groningse knapen, dat Jo- 
hannes z'n eigen ploeg zal laten komen. Reint 
•heeft trouwens zelf al plannen klaar om Hoitse- 
ma te kraken. Johannes stemt toe, maar hij wil 
graag, dat Huib ook van de partij zal zijn. Dat 
heeft hij beloofd. Reint voelt daar niets voor. Hij 
kent Huib en heeft hem al eens gezegd, dat hij 
geen twee dingen tegelijk moet doen. Huib moest 
naar zijn mening kiezen tussen het „Trouw"- en 
KP-werk, maar niet aan beide doen. Maar Huib 
dacht daar anders over en wilde • het een niet 
om het ander laten. 
De Groningse ploegen zullen het gezamenlijk op- 
knappen, maar niet op 30 Mei, zoals Reint van 
plan Was, doch op de dag, welke Miedema het 
meest geschikt acht met het oog op de aanwe- 
zige bonkaarten. 
Johannes slaat twee vliegen in een klap. De 
Groningse KP's zullen samenwerken en Hoitse- 
ma wordt gekraakt. 

(Wordt vervolgd). 
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HOE TE INCASSEREN ? * 

Een van de grootste, want . telkens terugkerende, zor- 
gen van vele plaatselijke stichtingsbesturen (trou- 
wens niet minder van de districtsbureaux en bet 
hoofdbureau) spruit wel voort uit een plaatselijk 
niet doelmatig geregelde incasso. Met name de 
diverse penningmeesters zullen er van mee weten te 
praten. Nog maar pas 

heeft men een stelletje 
door het districtsbureau ge- 
zonden geweigerde kwitan- 
ties opnieuw aangeboden of 
de volgende serie wordt 
al weer in de bus gescho- 
ven. De eerste maand weet 
men het tempo misschien 
nog bij te hóuden, maar 
de tweede en verdere 
maanden raakt men tien 
tegen een achter. Er komt 
geen einde aan en omdat 
ook een stichtingspenningmeester geen volmaakt mens 
is wordt hij er kregel onder, smijt op een gegeven 
moment de hele rattaplan in een hoek om alles in 
vredesnaam maar weer te voorschijn te halen als de 
derde, nog altijd vriendelijke aanmaning van het dis- 
trictsbureau, om toch vooral de incasso niet te ver- 
geten (te verantwoorden op bordereaux, borderels 
of borderellen, al naar 's administrateuren persoon- 
lijke smaak) op zijn geweten gaat drukken als de 
wereldbol op Atlas' schouders. Dan scheldt ie op dat 
bureau vanwege de hardnekkigheid waarmee ze 
hem achter de broek zitten, op de incasseerder, die 
blij is als er op het eerste zachte belletje niemand 
opendoet, op de medewerkers, die hem in de steek 
laten en hem er alleen voor laten zitten en soms 
zelfs op zijn vrouw, die — natuurlijk — uit pure trei- 
terij elke dag vraagt of ie de kwitanties nou al heeft 
weggewerkt. Het eind van 't lied is echter altijd, dat 
hij zuchtend alle spullen bij elkaar zoekt, enkele me- 
dewerkers loeiend alarmeert om dan voor de laatste 
keer nog maar eens op pad te gaan, 
We geloven best, dat er uitzonderingen op deze gang 
van zaken bestaan, dat er plaatsen zijn waar de pen- 
ningmeester maar een kik hoeft te geven om door 
enthousiaste medewerkers met gejuich te worden be- 
groet, doch, helaas, we zouden niet zo maar zo'n 
plaats kunnen noemen. Dit systeem, waarbij de in- 
casso in eerste instantie door de bank of de PTT 
geschiedt, in het begin overal toegepast, heeft niet 
bijster goed voldaan en in vele districten is men er 
dan ook van afgestapt. Daarom zijn we het ook niet 
eens met een attente lezer, die ons een gestencilde 
brief deed toekomen, zoals momenteel wordt ge- 
bruikt in het district De Kempen in Noord Braban^ 
Oost, teneinde de bij eerste aanbieding der kwitantie 
in gebreke gebleven contribuanten op beleefde wijze 
aan hun plicht te herinneren en die in de marge 
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schrijft; „als allen dat eens deden". Daar aan het 
slot van de gestencilde brief wordt gezegd, dat een 
der medewerkers binnenkort eens aan zal lopen om 
de kwitantie ten tweede male aan te bieden in de 
hoop, dat vereffening der ereschuld dan niet zal 
worden geweigerd, bedoelt onze lezer dus: als alle 

plaatselijke besturen nu 
eens zo'n brief rondstuur- 
den aan nalatige contri- 
buanten om hen kort daarna 
persoonlijk te bezoeken, 
welk een goede indruk zou 
dat niet maken en hoeveel 
beter zouden de resultaten 
wel zijn. 
Met alle respect voor de 
goede bedoelingen zowel 
van de stellers van dit rond- 
schrijven als van onze lezer 
zijn wij niet zo zeker van 

die in Brabant kennelijk verwachte resultaten. Het kan 
zijn, dat men daar in De Kempen weinig retour-kwitan- 
ties kent, misschien beschikt men er over een getrouwe 
staf van medewerkers; in dat geval zal deze incasso- 
methode er ongetwijfeld voldoen, maar deze werk- 
wijze in het algemeen aan te bevelen, zoals ons in de 
marge van de circulaire wordt gevraagd, nee, dat 
durven .wij niet aan. Elders opgedane ervaringen no- 
pen ons daar beslist niet toe. De gang van zaken 
tot en met het posten van de brief ging meestal voor- 
treffelijk, maar dan begonnen helaas de moeilijkheden. 
Vijftig geretourneerde kwitanties betekenden het bezoe- 
ken van vijftig gezinnen. Een gestencilde brief alleen 
heeft meestal bar weinig uitwerking, dus moest er 
door de medewerker bij gesproken worden. Dat kost- 
te tijd, veel tijd. 
Een enkele medewerker had het er voor over, vele 
anderen meenden andere belangen te moeten doen 
voorgaan en na verloop van enkele maanden was het 
plaatselijk bestuur even ver als voor de brief-actie. 
Zijn er betere methodes? 
Wij geloven van wel. 
In vele districten heeft men de incasso geheel in 
eigen hand genomen door de bankloper uit te scha- 
kelen en een eigen, voor het Stichtingswerk gevoe- 
lende, incasseerder aan te stellen tegen het genot 
van een zekere provisie. 
Tot nu toe hoorden wij van dit systeem niets dan 
goeds. Vooral in Drente schijnt men het met zeer 
veel succes toe te passen. Verder kunnen wij er wei- 
nig van zeggen. Is er onder onze lezers niet een prac- 
tijk-man, die uit ervaring weet te vertellen, hetzij 
over het ene dan wel over het andere systeem? 
In vele plaatsen is het nog gemodder ondanks alle 
moeite en inspanning. Wie helpt hen op het droge? 

TOON. 

2-5 R.I. NAAR HUIS 

Als eerste bataljon van Oost-Java, gaat dan ook 2-5 -R.I. na meer dan lYi jaar tropendienst, naar huis. 
2-5 R.I., een gewoon O.V.W.-bataljon, zonder erenaam en niet behorend tot het een pf ander garde- 
regiment. 2-5 R.I.; een simpele aanduiding van een bataljon, een bataljon, dat thuis gaat varen. 

Er zullen velen zijn, die dit enkele bericht weinig te zeggen zal hebben en in het gunstigste geval slechts 
weten, dat het een O.V.W.-bataljon betreft, hetgeen op zichzelf reeds een waarborg is voor een weliswaar 
korte, doch niettemin zeer bewogen geschiedenis. 
Zij echter, die 2-5 R.I. van nabij hebben meegemaakt, zegt het veel, oneindig veel meer, al is het aan ieder 
niet hetzelfde. 
Voor hen, aan gene zijde van de demarcatie-lijn, die telkens weer met zware verliezen en in de grootste 
vertwijfeling moesten terugtrekken, heeft de naam 2-5 R.I. een geheel andere klank, dan voor de wijze en 
eerbiedwaardige Regent en de eenvoudige bevolking van de kampongs rond Soerabaja en die van het re- 
gentschap Nodjokerto. Voor de eersten is de herinnering zeer zeker niet al te prettig, al bralden hun 
radio-sprekers bij tijd en wijle naïeve zelfoverschatting, van vernietigende slagen, die zij dit bataljon zou- 
den hebben toegebracht. De laatsten echter, die vrede en recht zagen komen, waar eerst chaos heerste, 
zullen vervuld zijn wn een grote dankbaarheid, een dankbaarheid, die zij vele malen ondanks de z.g. 
Javaanse gereserveerdheid spontaan tot uiting brachten. 
Zo heeft voor een ieder dit vertrekkeen eigen betekenis. De militaire staven schrijven dit bataljon af; het 
heeft zijn taak volbracht. Het was een goed en betrouwbaar bataljon, dat belangrijke opdrachten heeft 
vervuld, maar nu gaat repatriëren. Het is de tijd er voor en het is nodig. Als de troepen, die dit bataljon 
af komen lossen, evenzeer voor hun taak berekend zullen zijn, dan zal men tevreden zijn en zelfs meer dan 
dat. 
Voor het burgerlijk bestuur is 2-5 R.I. het bataljon van de befaamde proeftuin van Linggadjati. Het waren 
de mannen van 2-5 R.I., die in die moeilijke tijd, toen achter hun rug de rood-witte vlag van de 
Republiek wapperde, een eindeloze reeks gevechten moesten leveren aan de demarcatielijn, urenlanig 
patrouilles liepen en die hun kameraden naar het Ereveld brachten of naar de hospitalen zagen gaan. Die 
ondanks dit alles, hebben begrepen en hun plicht zijn blijven doen. 

Maar voor alles is het vertrek van 2^5 R.I. voor de mensen zelf van oneindig veel betekenis. Voor 
hen is het de terugkeer naar Holland, naar hun dierbaren. Het is een geheel apart, moeilijk en 

belangrijk deel uit hun leven. Het is een periode, die begon in de B.S. en die via Vught, Engeland en 
Malakka leidde naar Oost-Java. Oost-Java waar zij met de Mariniers-Brigade de z.g. ijzeren ring vormde 
om Soerabaja; waar zij sliepen op de harde grond van de rieten kamponghuisjes van Domas en Moro, 
waar zij deelnamen aan diverse uitgebreide acties, als b.v. die naar Modjokerto, waar zij maandenlang elke 
dag opnieuw gevaarvolle patrouilles liepen van hun geïsoleerde voorposten als Watoedakon en Djatirodjo. 
Het is de periode, die nu gevorderd is tot het vertrek naar Holland en die weldra eindigen zal bij hun 
demobilisatie. Het is een periode, die voor hen is geworden tot een kostbaar begrip en weldra tot een 
waardevolle herinnering. 
2-5 R.I. gaat thuisvaren. 
Een gewoon bataljon, een gewoon O.V.W.-bataljon. 
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PLANK? 

,J)e Onwaardige" 
door C. van Meerdinck, Uitgave 
I. H. Kok N.V. te Kampen, 

„Koks V.C.L.-reeks in nieuwe 
luister!". Onder deze slagzin kon- 
digt de uitgever een serie van vier 
boeken aan, waarvan „De onwaar- 
dige", een roman in twee delen, 
de opening vormt. Te oordelen 
naar het prospectus kunnen zij, die 
zich op deze V.C.L.-reeks laten 
inschrijven, verzekerd zijn van een 
viertal keurig uitgevoerde boeken, 
die hun plaats in de boekenkast 
zeker wel verdienen. De eerste 
twee boeken, de beide delen van 
het romanwerk „De Onwaardige" 

gelezen hebbend, zien wij althans de verschijning 
van de twee andere met belangstelling tegemoet. 
„De gevloekte" zo heeft de schrijver het eerste deel 
van zijn werk genoemd. Wiüem Weynandts, de jon- 
ge student in de letteren, heeft door zijn bijna over- 
gevoelig karakter een moeilijk leven. Als serieuze, 
fijngevoelige domineeszoon, opgegroeid in een Cal- 
vinistische sfeer, kan hij de mooie, maar ietwat lucht- 
hartige Ada Charante, voor wie hij een grote en 
sterke liefde koestert, niet bekoren. Deze teleurstel- 
ling is een van de oorzaken, dat hij aan zijn geloof 
gaat twijfelen. Het gehele studentenleven echter, de 
gesprekken, die hij met zijn studiegenoten voert, de 
ooileges in wijsbegeerte, die hij volgt en die zo vele 
nieuwe gezichtspunten voor hem openen, brengen hem 
tot steeds dieper nadenken. De schrijver heeft ge- 
tracht de werking van twijfel en onzekerheden zo 
voor te stellen, dat zij de figuur van een wanhopige 
•n geen uitweg meer ziende Willem Weynandts aan- 
nemelijk maakt, een opzet, waarin hij naar onze me- 
ning niet geheel geslaagd is, ondanks de vele ziels- 
rfllcten, die ons uitvoerig geschilderd worden, 

climax dreigt soms verloren te gaan in de veel- 
heid van woorden, waarmede de schrijver zijn alge- 
mene ontwikkeling demonstreert. 
Selfs de sympathieke figuur van Wim's vaderlijke 
vriend, professor Chevalier, bij wie Wim, ondanks 
hun verschil van levensbeschouwing, zulk een grote 
•teun vindt, verdrinkt hierin zo nu en dan. 
In het tweede deel, „De Gezegende", zijn de moei- 
kjkheden voor Willem Weynandts, die nu gouver- 
neur bij een adellijke familie is, nog niet ten einde. 
Van Meerdinck heeft ook hier de lange weg terug, 
de weg naar God, die Wim vallend en opstaand af- 
legt, begraven onder vele bijkomstige zaken en uit- 
febreide beschrijvingen. En ook hier gaat daardoor 

e spanning van de worsteling om geloof en liefde 
verloren. Waarom heeft de schrijver zich niet wat 
meer beperking opgelegd en het gegeven geconcen- 
Ïeerd in een 150 bladzijden minder? 

[IJ heeft zich de inhoud zeker meester gemaakt. Dat 
bewijst ook het slot, waarin hij Ada en Wim niet 
aan elkaar teruggeeft; deze oplossing zou, na alles 
wat die beiden hebben meegemaakt, vrij goedkoop 
Zijn. 
Wim wordt als militair in de Meidagen van 1940 
dodelijk gewond en door een toevallige omstandigheid 
— van dergelijke toevallige ontmoetingen heeft de 
•chrijver overigens een veel te royaal gebruik ge- 
maakt — wordt hij verpleegd door Ada, die nu Rode- 
Itruis-zuster is. 
In het aangezicht van de dood worden geen woorden 
van eeuwige trouw gesproken. Ada zegt alleen, dat 
hif het is geweest, die haar aan een levende God 
fcpeft doen geloven en in Wim groeit nu een vrede, 
g|e hem niet meer verlaat tot het ogenblik, waarop 
hij, zichzelf ziend als de verloren zoon, terugkeert 
naar Huis  
Als het woord van Multatuli, dat hèm de vorm toe- 
geworpen zal worden, die naarstiglijk over de in- 
houd heeft nagedacht, als dat woord waar is, dan wil 
dat nog niet zeggen, dat aan de lust om te schrijven 
die inhoud ondergeschikt moet worden gemaakt. Voor 
de lezer van „De Onwaardige" is n.I. nu het omge- 
keerde het geval: de vorm wordt hem toegeworpen, 
hij moet soms naarstiglijk zoeken om de lijn van de 
beklemmende inhoud te vinden. Geeft hij dit zoeken 
•chter niet op, maar is hij in staat het overtollige 
én de stijlbloempjes •— die niet zijn vergeten! •— ter 
Sijde te leggen, dan houdt hij een verhaal, gaaf van 
gedachte en over alle ontgoocheling en twijfel heen 
jptljzend naar het eeuwige rustpunt van het onrustige 

qevAnqenen, m en Buiten öe qevanqenis 

aterdagochtend. 
^-'Eigenlijk zou ik me nu moeten concentreren op de kerkdiensten van morgen, 'k Ben er ook naar gaan 
zitten, maar 't lukt niet erg. Dat overkomt een veldprediker trouwens wel meer. Je jakkert in een gammele 
jeep van de ene post naar de andere, preekt en spreekt, lacht en luistert en leeft mee wanneer iemand zijn 
hart lucht en zijn moeilijkheden gaat spuien en komt moe thuis. Wel wordt er van een veldprediker aan- 
passingsvermogen en geestelijke lenigheid gevraagd. En tussen het vele pastorale werk door moet je dan 
nog tijd vinden om bij te blijven en te zorgen, dat je preken de moeite van het aanhoren waard zijn. Soms 
ben je dan maar blij, wanneer de chauffeur zegt: „'t wordt tijd dat de jeep in revisie gaat, 't gaat zo niet langer." 
TA aar zit ik dus aan mijn schrijftafel. Maar 't vlot niet bijster. 
•'--'Allerlei figuurtjes op 't papier voor me zijn 't bewijs, dat ik me niet concentreren kan, maar met 
mijn gedachten met heel andere dingen bezig ben. 'k Zie ze nog voor me: die jonge kerels, die ik zojuist in 
de gevangenis bezocht heb. Streng zijn de straffen geweest, die deze keer door de Krijgsraad zijn uitge- 
sproken. Hebt U er enige notie van wat het zeggen wil een jaar en langer in de gevangenis opgesloten te 
zitten? Ze klagen niet, deze jongens, althans niet veel meer dan een soldaat blijkbaar van nature doet. 
Zijn ze slecht? Och, wie in eigen leven iets gezien heeft van de risico's, waaraan wij allen bloot staan, 
oordeelt niet meer vanaf een denltbeeldige hoogte van eigen deugd en braafheid. (Wie heeft nog veel fiducie in 
menselijke kwaliteiten in deze demonische wereld?) Deze jongens weten dat zij behoorden gestraft te wor- 
Ik hoef in mijn gesprekken, met de meesten tenminste, geen moeite te doen om hen daarvan te overtuigen. 
Achter deze hoge muren zegt hun geweten dit wet Ze komen tot nadenken, tot inkeer, maken de balans 
op. Een enkel schrikt daarvan zo, dat hij een zenuwinstorting nabij is. 
Hier helpen geen goedkope oplossingen, geen zoveelste rangs theorieën van een moraal-Christendom. Die nemen 
ze niet, deze kerels; ze hebben in eigen leven ervaren waar je terecht kunt komen, met een; Doe je best 
maar, en alles komt terecht. Hoe vinden ze houvast in hun leven, hoe zullen ze staande blijven wanneer ze, in 
Holland teruggekeerd, moeten optornen tegen het openlijk of bedekt uitgesproken verwijt; „gezeten-te-heb- 
ben"? Hoe krijgen ze weer moed om verder te gaan: hoe ontvangen zij perspectief, uitzicht? 
TA at zijn de vragen, die je benauwen kunnen. Vragen trouwens, die niet alleen deze gevangenen gelden, maar 
' waarmee, zij 't op een andere manier, zovelen In deze tijd zitten en werkelijk niet alleen de militairen. 

Zij laten zich niet afschepen met cliché-oplossingen, zij willen met hun bezwaren ernstig genomen worden. 
Zij zijn vastgelopen in deze bezeten wereld, en ze hebben er geen vrede mee. Ze vragen naar de zin van 
de dingen, ze haken naar houvast en ze roepen om perspectief, dat hun leven inhoud en richting geeft. 
Hebben wij „Christenen" het antwoord? Geloven wij werkelijk, in de concrete situaties waarin wij geplaatst 
zijn, dat Jezus Christus de Enige is, die ons kan redden van de donkere chaos, waarin de wereld dreigt 
te verzinken? Dat Hij de moedeloosheid en de uitzichtloosheid, waarin wij gevangen zijn, kan opheffen? Natuurlijk 
zegt men, geloven wij dat, wij zijn immers Christenen? Och ja, dat is waar ook, wij zijn Christenen. Maar ons 
Christen-zijn is verschraald tot een bepaalde mening, die wij hebben over bepaalde dingen, die wij met een 

bepaalde ijver verdedigen. Maar het is alles zo gewoon en lauw. 
ie over deze dingen hebben wij zojuist in de gevangenis gesproken. En 't was goed zo. Voor alles is 

^-/ nodig dat we eerlijk zijn en dat we geen oplossing pretenderen, waar we die in werkelijkheid niet zien. 
We moeten gaan staan, vlak naast onze mede-mens in nood ('t is onze eigen nood) hij moet weten dat zijn 
benauwende vragen de onze zijn, en dan mogen wij getuigen: Er is licht. 
Jezus Christus heeft de gordijnen van onze gevangenis opzij geschoven en ons een venster geopend naar de 
toekomst. Hij wijst, in hun concrete moeilijkheden, aan personen en volken de weg. Er is nog hoop voor 
deze verdwaasde wereld, maar alleen in en door Hem. 

„Stralen wenken ons door 't duister, Angsten wijken voor die luister, 
glansen van 't beloofde land. en Gij grijpt de broederhand." 

Deze dingen heb ik overdacht, toen ik van een bezoek van de gevangenis teruggekeerd was. En zo mag ik 
morgen weer tot de „gemeente" preken. 

Maj. Ds. H. S. WASSINK. 
Brigade-Veldprediker, 
„W" Brigade. 

e c r t. 

Zo heb ik dan ervaren, dat politieke delinquenten en colla- 
borateurs over het algemeen niet bepaald schuchtere men- 
sen zijn. 
Er was een man, die weggestuurd was bij de CCD. Toen 
ging hij zich — omstreeks 1942 — houthandelaar noemen. 
Hij liet percelen bos rooien en verkocht het hout onder an- 
deren voor veel geld aan de Duitsers, die de stammen ge- 
bruikten voor de bunkerbouw. Terwijl het grootste deel van 
ons volk broodmager was en blauw zag van de honger, 
leefde de gelegenheidshouthandelaar in grote staat. Het 
moest op en het kon niet op. Als collaborateur in optima- 
forma had hij een bruin leven. Daarenboven was hij zeer 
slim. Hij zorgde er voor om in zijn woonplaats vriend- 
schapsbanden aan te knopen met enige politie-mensen. Wel- 
iswaar waren ook deze politiemannen niet van zwarte smet- 
ten vrij, doch daar werd minder op gelet. 
Ondanks zijn vriendschap met politiemensen, kwam onze 
hout-collaborateur na de bevrijding tóch achter het prikkel- 
draad terecht in Laren. De rechtschapen Nederlanders, die 
kennis hadden van de gedragingen van deze houtrooier, 
waren tevreden over deze gang van zaken. Helaas, de 
vreugde duurde slechts kort. De houtmagnaat kwam spoedig 
vrij. 
Toen was de fiscus er nog. Die begon voortvarend te snij- 
den in de geldbuidel van de zwarte houtpiet. De man kwam 
weer aan lager wal. Zijn geld raakte op en hij werd ridder 
te voet. 
Maar in dit stadium werd zijn brutaliteit enorm. Hij diende 
een verzoek tot schadevergoeding in bij de schade-enquêtte- 
commissie onder het motief, dat gedurende de bezetting de 
Duitsers hem voor vijftienduizend gulden aan hout hadden 
bestolen  Men moet maar durven! 
Thans onderzoekt genoemde commissie, of ze aan dit oor- 
logsslachtoffer geld moet uitkeren. 
Ik heb hoop, dat de zwarte houtman er lauw van zal blij- 
ven. Het zou él te bar worden, als uit onze berooide schat- 
kist nog vijftienduizend pop zou moeten worden genomen om 
die in handen te drukken van de bedoelde collaborateur. 
Ondertussen is het voor ons en alle officiële instanties een 
les: wacht u voor cottaborateurs en politieke delinquenten, 
want ze zijn brutaal! 
Die zieh noemt 

Een lichtend voorbeeld 

Aan de jongens en Meisjes 
van hen die vielen. 

Jongens en meisjes, wij denken veel aan jullie. 
Met je vader en moeder hebben wij gebeden en 
gestreden in de bange oorlogsjaren. Ze zijn ge- 
vallen. Je hebt je misschien al dikwijls de vraag 
gesteld, of ze dit werk wel hadden mogen doen 
en of ze niet meer aan jullie hadden moeten 
denken. 
Jullie zeggen: wat moeten wij veel missen. En de 
mensen begrijpen het niet. Anderen gaan naar 
vader of moeder om raad, maar wij kunnen het 
niet. Anderen hebben een moeder, die hen helpt 
en troost, maar onze moeder ging voor anderen 
in de dood. Alle liefde en zorg kunnen vader 
niet vervangen en moeder niet terug geven. 
Het is volkomen waar, maar het is niet waar, 
dat ze het niet hadden mogen doen. God riep 
hen en als Hij roept, wijkt alles. 
Lezen jullie het boek eens; De Levensroman van 
Johannes Post door Anne de Vries. Johannes 
Post liet een vrouw met acht kinderen achter. 
Als jullie dit boek lezen, dan komen jullie onder 
de indruk van de grootheid van Gods genade en 
zie je hoe geweldig mooi het is om je leven op 
te offeren in dienst van God. Leest het en her- 
leest het Weten jullie wel hoe je het beste va- 
der of moeder kunt eren? Door in hun geest 
voort te gaan. 
Wij staan er weer vlak voor en zitten er weer 
midden in. Wij moeten ons weer verzetten, al 
is het nu nog in andere vorm en veel moeilijker. 
Ziet Uw taak, jongens en meisjes. Het lichtend 
voorbeeld van vader en/of moeder spore jullie 
aan. Nu nog hard studeren, nog hard werken, 
en meteen al iets gaan doen. Gaat nooit met de 
geest van de tijd mee, maar biedt die koppig 
weerstand. 
Jullie leven sta in het teken van het offeri Maak 
je klaar! Een mooie toekomst wacht jullie. Want 
daar is in de wereld geen mooier taak dan te 
strijden voor Gods zaak. 
Ik weet weL Jullie missen veel, maar je vader 
of moeder roept jullie toe: vechten voor de ware 
vrijheid is het grootste offer waard, zelfs van 
het leven. 
Het is niet de vraag hoe lang men leeft, maar 
hoe men leeft. 

.ERITS DE ZWERVER." 
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PïETER SYBESMA. 
Geboren 17 April 1924 te Den Haag. 
Overleden 27 Maart 1945 te Mauthausen, 

CATHARINUS CORNELIS OOSTERLING. 
Geboren 26 April 1892 te Den Haag. 
Gefusilleerd 5 September 1944 te Vughi. 

PIETER GILLES BLAAUW. 
Geboren 26 Nop. 1924 te Vlissingen. 
Gefusilleerd 4 Sept. 1944 te Vught. 

Dat hij zich het eigendom van Christus wist, 
is ons tot grote troost". 

Zo staat het vermeld in de advertentie, waar- 
in zijn ouders ons de dood van Pieter bekend 
maakten. Deze woorden zouden voldoende 
zijn om verder over Piet's leven en strijden 
te zwijgen, was het niet, dat wij, door hem 
op deze pagina te herdenken, aan ons volk 
een boodschap willen geven, de geest willen 
overbrengen, die zoveel mannen dreef tot het 
„strijden tot der dood". 
Ons volk moet het kunnen lezen, hoe het ver- 
zet gestreden is; dwars door het zwarte van 
deze kolommen, het lichtend spoor ontdekken, 
waar wij ook nu de kracht uit kunnen putten 
voor ons pogen om een schoner, groter Ne- 
derland op te bouwen, dan het was, voordat 
het ondergedompeld werd in die donkere be- 
zettingstijd. Het bloed van hen, die vielen, 
dwingt ons hun stem, die spreekt van onrecht 
keren en gerechtigheid najagen opdat ons land 
verhoogd worde, te laten klinken tot in alle 
hoeken van de wereld. 
Hiervoor gaf Piet zijn leven ook. De vrije 
pers had in hem een actieve verspreider. O, 
de eerste krant, die hij bij een kennis door 
de bus duwde bezorgde hem enkele spannende 
momenten, onrustig ging hij verder, zijn daad 
nog eens zorgvuldig overwegende. 
En toch moest hij het doen. De volgen- 
de keer zou het precies zo gaan. elke publica- 
tie, die het geslagen en vertrapte volk een hart 
onder de riem kon steken, zou hij doorgeven. 
Op de vleugelen van de wind zou het goede 
nieuws zich verspreiden, de mensen zouden in 
Vrij Nederland, Trouw en weet ik in welke 
bladen meer, kunnen lezen van de vorderin- 
gen der overwinning. 
Het kon niet uitblijven of de bonkaarten en 
stamkaarten gingen ook door zijn vingers, ja 
zelfs zocht hij werk voor de jongens, die ge- 
dekt door goede papieren, nog in het openbaar 
hun vak konden beoefenen. 

- Naast zijn kantoorwerk deed hij wat in zijn 
vermogen lag om de fronten te versterken. 
Het voldeed hem in het laatst niet meer. zo- 
veel kostbare tijd op kantoor te verspillen. 
Buiten stonden de tientallen, die geholpen 
moesten worden, elk uur van de dag en het 
liefst zo snel mogelijk. Was het niet zijn roe- 
ping zich helemaal te geven aan de onder- 
grondse werkzaamheden? 
Hierover zou hij met de Jongens praten als 
hij ze bij Boot zou ontmoeten. De dertiende Juli 
1944 zat hij daar in de vergadering, zijn 
vrienden zouden hem de weg wel wijzen. 
Het ging zo heel anders. De furie van de SD 
kwam ook over hem, hij liep ook mee op de 
lijdensweg Scheveningen, Vught, Oraniënburg 
en Mauthausen. 
In het laatste kamp leefde hij niet lang meer. 
27 Maart '45 overleed hij. Zijn strijd was ten 
einde. 
Piet, onze stille vriend werd binnengeleid in 
de eeuwige rust. 
Jong gestorven, hard gestreden, zijn leven ge- 
geven voor zijn overtuiging. 
Hij heeft niet voor niets geleefd. In eerbied 
herdenken we hem en zullen zijn voorbeeld 
trachten te volgen. 

In de winter van '39—'40 begon de strijd van Oosterling tegen het 
opkomende nationaal-socialisme. Als plaatselijk bestuurslid van de 

Ned. Bond van Chr. Fabrieks- en Transportarbeiders, afd. Den Haag, 
voelde hij zich verantwoordelijk voor het politieke doen en laten van 
de leden der vakorganisatie en controleerde hij of zij colporteerden 
met Volk en Vaderland. Het sympathiseren met de NSB kon volgens 
hem, en terecht, niet gerijmd worden met het lidmaatschap ener Chr. 
organisatie. Het Christendom kent geen onderscheid, ook niet dat van 
„Ras, bloed en bodem". ' 
Zijn eerste contact met het verzetswerk was toen een groep illegale 
werkers, op zoek naar wapens en munitie, zijn bemiddeling inriep voor 
het leeghalen van een munitiedepöt in de provincie Utrecht. Van het 
een kwam het ander en langzamerhand raakte hij steeds meer ver- 
zeild in het ondergrondse werk. 
Toen er leden van bovengenoemde bond bij hem om raad kwamen 
vragen i.v.m. de arbeidsinzet, wist hij, dat het verzetswerk hem hele- 
maal in beslag zou gaan nemen en hij zich niet meer terug zou 
kunnen trekken. Practisch als hij was, kon hij zijn bezoekers niet weg- 
sturen mef een advies alleen, maar zocht hij met behulp van zijn 
vele relaties naar onderduik-adressen, waarmee hij de opgejaagden 
daadwerkelijk kon helpen. 
Persoonlijk bracht hij zijn patiënten weg, daarbij zich op de hoogte 
stellende van al hetgeen benodigd was voor een langdurig verblijf. 
Geld en bonkaarten scharrelde hij in het begin bij zijn vrienden en 
kennissen op en distribueerde het naar de families, die het nodig had- 
den. Zodra de LO-organisatie goed functionneerde, sloot hij zich 
daar bij aan en werkte in organisatorisch verband mee. 
Toen de vakverenigingen ontbonden werden, kwam hij zonder werk 
en inkomen en nam hij een betrekking aan als nachtwaker bij h<t bu- 
reau van Voedselvoorziening. In de nachten, dat hij daar zijn plicht 
vervulde, kwam al gauw een eenvoudig en toch goed plan bij hem 
op. Waarom zou het gebouw niet kunnen dienen voor het verlenen 
van nachtlogies aan onderduikers? Er waren zoveel jongens, die voor 
de nacht hun bestemming niet konden bereiken en dikwijls geen goede 
gelegenheid hadden ergens anders te slapen. Dit kon toch in dit bu- 
reau, waar hij zelf de wacht hield? Zo gebeurde het, dat alle jongens, 
die 's avonds bij hem thuis kwamen en niet verder getransporteerd 
konden worden, gebruik maakten van de ongeweten gastvrijheid van 
het gebouw van deze Rijksinstelling. Een van zijn chefs, die na enkele 
weken merkte wat er alzo 's nachts gebeurde, gooide roet in het eten 
en verbood hem deze praktijken nog langer uit te oefenen. Bovendien 
werd hij met 6 maanden verlof gestuurd. 
Niet om niets te doen, doch om zijn activiteit te vergroten," benutte 
Oosterling deze tijd. Energieke pogingen om enkele gevangenen uit 
het kamp van Amersfoort te bevrijden moesten helaas stranden op 
de onwil van Schalkhaar-agenten om ook maar de geringste mede- 
werking in dezen te verlenen. Al met al, kon zijn activiteit niet ver- 
borgen blijven voor de voortdurend waakzame SD, die in de nacht 
van 8 Juli 1944 dan ook bij hem "thuis een inval deed. Ze vingen bot, 
daar hij reeds drie maanden niet meer thuis sliep. Toch waarschuwde 
dit voorval hem zijn werk meer in het geheim te laten plaatsvinden. 
Zo het hem door die ene keer nog niet duidelijk genoeg geworden 
was, dat de vijand op de hoogte was van zijn ondergrondse strijd, de 
herhaalde SD-bezoeken maakten het voor geen misvatting denkbaar. 
Zijn zoon stelde hem voor ergens anders te gaan werken, want de 
grond werd hier te heet. Dit zou hij doen. 
Eerst even de vergadering bij Boot bijwonen, bonnen en geld voor 
zijn jongens in ontvangst nemen en dan weggaan. Vlak voor de ver- 
gadering begon, belde hij zijn vrouw op om haar gerust te stellen en 
afscheid te nemen. Een afscheid, waarvan zij beiden de zwaarte niet 
bevroedden. De SD nam hem gevangen. 
In de bunker en barakken van Vught stimuleerde hij zijn vrienden nog 
om een fiere houding te tonen onder alle omstandigheden. 
Dolle Dinsdag telt hem onder zijn doden, hl) werd ook geëxecuteerd. 
Aan zijn kamergenoten verzocht hij een boodschap aan zijn geliefden 
over te brengen, waarin hij belijdenis deed van zijn geloofsvertrouwen, 
hen hierboven allen weer te zien. 
Een verzetsvriend ging van ons heen, een sterfte kameraad. 
Zijn gezin vindc rust in de heerlijke zekerheid, dat hem nu de heerlijk- 
heid van bet eeuwige leven omrino' 

J. K. 

D ëeds op 1/-jarige leeftijd was Piet 
Blaauw op pad voor het verzetswerk, 

waarvoor hij tot zijn gevangenneming 
alles heeft gegeven en dit ten slotte met 
zijn jonge leven heeft moeten betalen. 
Berst was het werk nog ongeordend, in 
hoofdzaak illegale bladen verspreiden 
en distributiebonnen verdelen. Door zijn 
doortastend optreden kwam hij echter 
steeds meer op de voorgrond en was hij 
spoedig één van de voornaamste perso- 
nen in de Haagse groep van de LO. In 
1943 voorzag hij de meeste onderduikers 
en andere illegale personen in Den Haag 
en omstreken van distributiebonnen. Zo 
kwam hij dikwijls 's avonds met 3000 
bonkaarten in zijn tas binnenstappen: na 
een paar uur was de zaak verdeeld en 
al weer de deur uitgewerkt. 
Ook heeft hij een groot aandeel gehad 
in de organisatie, om de controle bij 
de uitreiking van de tweede distributie- 
stamkaart in de war te sturen. Dit doel 
is volkomen bereikt. 
Dat hij niet alleen organiseerde, maar 
ook handelend optrad, blijkt o.a. uit de 
overval op het Gemeentehuis van Put- 
tershoek, een gewaagde onderneming, 
omdat hierbij de Oude en de Nieuwe 
Maas gepasseerd moesten worden, die 
gemakkelijk af te sluiten waren. Deze 
overval is uitstekend gelukt. Ook aan 
het vuurgevecht met de SD-agent Ver- 
meer op de leplaan heeft hij deelgeno- 
men. 
Kort hierop volgde de grote slag op 28 
Maart 1944, waarbij practisch de ge- 
hele Haagse groep werd gearresteerd. 
Veel bezwarend materiaal werd in het 
„kantoor" van Piet gevonden, blanco 
persoonsbewijzen uit allerlei plaatsen, 
blanco Z-kaarten en legitimatiebewijzen 
van het Arbeidsbureau, stempels van al- 
lerlei diensten, enz. Piet was te goed 
bekend bij de SD, dan dat hij nog enige 
kans had om vrij te komen, maar zelfs 
in het Oranje-hotel te Scheveningen 
bleef hij optimistisch, ondanks de zware 
verhoren, die hij bijna iedere dag on- 
derging. Op de invasie-dag, 6 Juni 1944, 
werd hij naar het kamp Vught getrans- 
porteerd. Wat ik van andere gevangenen 
gehoord heb, was hij ook daar een 
voorbeeld van opgewektheid. Zijn Bijbel- 
tje, dat hij in Scheveningen heeft weten 
binnen te smokkelen, heeft hem veel 
steun gegeven. Op 4 September 1944 is 
hij met vele vrienden te Vught gefusil- 
leerd. 
Hij heeft zijn leven gegeven ^oor de 
strijd tegen de ongelovige bezetter, maar 
hij was verzekerd van de eindoverwin- 
ning in Christus. 
Zijn Ouders, familie en vrienden, wl) 
weten het, hij is nu het eigendom van 
Christus. 
Mogen wij allen zijn werk voortzetten 
in de strijd tegen het ongeloof en al 
onze krachten daaraan geven. 

ï. C. 



■4c VERZET OP AMBON )f 
(vervolg van pag. 3). 

overtuigen, dat hij niet naar Australië zou ontvluch- 
ten. In Rltoeng aangekomen, werd hun alles afge- 
nomen wat zij aan schoeisel en kleding bij zich had- 
den, alleen het lijfgoed, uiteraard zeer weinig, moch- 
ten zij behouden. De politie had het nodig voor haar 
meesters en voor haarzelf, terwijl elke agent ook 
nog wel een familie wist, die iets kon gebruiken. De 
volgende dag ging het naar Menado om zich te mel- 
den bij de Japanse bevelhebber en reden zij door naar 
Tondano waar Loseger's familie woonde. 
De oud-militairen, die hier woonden, wilden nu het-* 
zelfde aan Loseger verzoeken, als de jongelui van 
Ambon hadden gedaan en zij gaven bij voorbaat reeds 
de belofte om hem te zullen volgen, zo hij het eiland 
wilde gaan veroveren voor de geallieerden. 
Door middel van zijn broer liet de kapitein echter 
weten, dat hij onder voortdurende bewaking stond 
en het voor niemand aangeraden zou zijn, zich met 
hem in verbinding te stellen. Iedereen zou gewan- 
trouwd worden en tenslotte gearresteerd, zodat bi) 
zulk een handelwijze, niemand zijde zou spinnen. Al 
spoedig werd hij op een valse beschuldiging gevangen 
genomen, gelijk met een goede bekende, die ont- 
hoofd werd nadat men hem iets ten laste had kun- 
nen leggen, waarvan de bewijzen niet moeilijk te 
vinden waren geweest. Loseger kwam voor deze keer 
nog vrij, echter niet voor lang. 30 Januari 1944 werd 
hij weer gevangen genomen, waarmee de vreselijkste 
tijd van zijn leven werd ingeluid. 
Dagelijks werd hij verhoord, geslagen en gemar- 
teld, opgehangen aan een boom, de voeten aan een 
tak en het hoofd naar beneden, totdat het bloed uit 

mond en neus stroomde. Geen water, In de tropische 
zon, geen schaduw op het naakte lijf, stokslagen op 
armen en benen zodat zijn ledematen van boven tot 
onder met etterbuilen bedekt waren. Geneeskundige 
behandeling was niet aanwezig, van hygiëne hadden 
de bewakers blijkbaar nooit gehoord. Gras en honden- 
voer werden gegeten alsof het lekkernijen waren. 
Nameloos werd er geleden. Onuitsprekelijke pijnigin- 
gen vulden de ene dag na de andere. Een maand na 
zijn arrestatie werd de kapitein bewusteloos geslagen 
en lag twaalf uur lang schijndood op de grond. 
Een Jap, die het blijkbaar nog niet mooi genoeg vond, 
stak hem een scherp voorwerp in de rug, zodat Loseger 
toen hij weer bijkwam, in een geweldige plas bloed 
lag. Een agent, die dacht bij een lijk op wacht te 
staan, vluchtte, toen hij zag, dat de kapitein zich weer 
bewoog en durfde de eerste minuten niet naderbij te 
komen. Eerst nadat Loseger enkele woorden gezegd 
had en normaal antwoord gaf, hielp hij de kapitein 
overeind en gaf hem iets te drinken. Als een kind, 
dat nog lopen moet leren kroop Loseger over de 
grond, totaal onmachtig om zich Zelf op te richten of 
ergens te gaan liggen. Van boven tot onder met won- 
den bedekt, geen kracht meer over zijn eigen lichaam, 
zo leefde hij verder. 
Toen de Jap weer meende verder te kunnen gaan 
met zijn verhoor, eiste hij een bekentenis, dat Lose- 
ger spionnagediensten voor de geallieerden had ge- 
daan, waarvan hij z.g. alle bewijzen reeds in handen 
had. Hoewel zijn lichaam zwak was, was zijn geest 
toch nog zo sterk, dat hij het bleef ontkennen. Zo ze 
het dan wisten, moesten ze hem vertellen wat het 
dan geweest was, hij wist van niets. Zijn oude vrien- 
den van Ambon vertrouwde hij volkomen, die zou- 
den hem nimmer verraden hebben en hij zou hen nim- 

mer verraden. Niettegenstaande zij geen bekentenis 
aan de gebroken man konden ontwringen, veroordeel- 
den ze hem op zekere dag tot de dood door onthoof- 
ding. Een stevig stuk touw werd in zijn nabijheid 
neergelegd als een uitnodiging om zelf maar een ein- 
de aan zijn leven te maken door ophanging, iets, dat 
vele ter dood veroordeelden deden om zich de vrese- 
lijke momenten van de publieke onthoofding te spa- 
ren. Toen ze zagen, dat de kapitein na een nacht het 
touw aan een van de tralies bevestigd had, lieten ze 
hem de volgende dag weer alleen om hem niet te 
storen. Hun woede was groot toen ze zagen, dat het 
touw gebruikt werd voor waslijn, hetwelk ze natuur- 
lijk niet toe konden staan. Lafaard  sisten ze hem 
toe, toen ze merkten, dat Loseger geen zelfmoord 
wilde plegen. 
Zonder enig bewijs van werkelijke misdaad te heb- 
ben, lieten ze hem van het ene kamp naar het ander 
overbrengen. Een gebroken man, maar zijn eer was 
gered, 
12 September 1945 brak voor hem de vrijheid aan, 
een vrijheid, die hij als invalide mag beleven, waarin 
hij wacht op de behulpzame hand die hem zal hel- 
pen een menswaardig bestaan te hebben. 

Ook voor deze man vragen wij vandaag Uw aan- 
dacht. Herdenkt hem door Uw steun te geven aan 
de FIWI. J. K. 
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PLAQUETTES 
Dat onderwerp zult U zich nog herinneren uit de jeugd 
van „De Zwerver". Om de herinnering aan het werk 
voor de Landelijke Organisatie voor hulp aan onder- 
duikers levendig te houden, is indertijd een mooie 
plaquette ontworpen, die men in de huiskamer of el- 
ders in huis kan ophangen. Wel zijn er van deze 
plaquettes veel besteld en afgeleverd, maar -vermoe- 
delijk door de vertraging van de eerste aflevering- het 
is nog lang niet zo, dat iedere medewerker een pla- 
quette in huis heeft. 
Dit heeft o.a. meegebracht, dat wij nog over een aan- 
tal plaquettes beschikken en dit zou -indien de belang- 
hebbenden ze niet bestelden- op de duur een financiëel 
nadeel voor onze LO. LKP. Stichting worden. In het 
kort: vele Uwer moeten nog steeds een plaquette heb- 
ben en de LO. LKP. Stichting moet de nog beschikbare 
plaquettes kwijt. Dit is eenvoudig pp te lossen. Gireert 
f. 3.80 op gironummer 109588 van de LO. LKP. Stich- 
ting te Amsterdam en zet op de linkerstrook: Voor één 
plaquette. 
Wij zorgen voor de rest. 

Dagelijks Bestuur der LO. LKP. Stichting. 

FAMILIEBERICHTEN 

Met grote blijdschap geven wij kennis van 
de geboorte van onze Zoon 

BOB 
A. W. Lecke 
W. J. H. Lecke - van Dam 

Naarden, 9 Aug. 1948 
Tijdelijk: Majella Stichting, Bussum 

Hoofdpiln, Klesplln, Zenuwpi]n 

SAMAPIRIM 
> helpt altijd 

Wie tijd ol geld aan de 
Stichting besteedt, 

Voorkomt veel zorg en 
i heelt vee' 'eed. 

SIlCmiNt 1840-1845 

Giro 194045 
Bankiers; HOPE & Co.. A dam 

Ingevolge papiertoewifzinq B.P.P. 
ao. 6398 verschijnt deze uitgave 
wekelijks en is de omvang van dit 
nummer 8 pagina's oag. formaat 
29 z 40. 

Houtwarenfabriek P. FLENS, C.V. 
OOSTZAAN 

Kantoor en tabriek; 
Koordeinde C 12 • Telefoon 347 (K. 2984 
Speciaal adres voor draai en fraiswerk. 
Vervaardigers van Huishoudel. artikelen. 
Speelgoederen en TeoKn. Houtwaren. 
Massa Houtwaren. — Vraagt offerte. 
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Jet werk vee flens 
is altiid naar Ééns" 

-jh 
WIE KAN INLICHTINGEN VERSCHAFFEN ? 

i 

Welke gedemobiliseerde Militair of Verlofganger van het K.N.I.L. 
kan inlichtingen verschaffen omtrent Johannes van den Nieuwen- 
huijzen geboren te Dongen de 15e Juni 1898, behoord hebbende tot 
een vroeger Detachement van het K.N.I.L. der Infanterie, n.1. 
L. Hö Seumawë S.O. Stamboeknummer 85912. 
Is op 4 Juli 1927 voor de eerste maal naar Indië vertrokken. Keerde 
in 1934 naar Nederland terug met verlof. Is daarna weer terug gegaan 
naar zijn onderdeel. Doch tot op heden ontbreekt ieder spoor. Wie 
kan zijn familie uit het onzekere helpen? 
Inlichtingen gaarne aan fam. v. d. Nieuwenhuijzen, Oude Baan 6, 
Dongen. 

Het Hoofd van het Bureau Opsporing Oor- 
logsmisdrijven te Amsterdam, Stadionweg 
135, verzoekt hen, dle^in de bezettingsjaren 
in aanraking zijn geweest met de toen- 
malige Kriminal-Sekretar van de SD te 
Amsterdam, KURT DÖRING, geboren 20 
Aug. 1899 te Güben (Dld), wiens foto 
hierbij is afgedrukt en van genoemde 
DÖRING handelingen hebben gezien of 
ondervonden, die als oorlogsmisdrijven die- 
nen te worden aangemerkt, daarvan schrif- 
telijk mededeling te willen doen aan zijn 
Bureau. 

Geelt „be Zwerver aan één van Uw kennissen -.er m 
zaqe en laat faem (haar) onderstaande bon tngevuia 
lenden aan de admtnistratte van „De Zwerver' Print 
Hendrikkade 152, Amsterdam. Degenen, die een proef- 
nummer ontvingen kunnen deze bon voor «fchzelf b- 
nutten 

Naam 

Adres 

Plaats Provtncie..... 

ingang abonnement.. 

Abonnementsgeld wordt por giro , postwissel of bij 
aanbieding van een postkwttantie betaald. 

Gironummer 109588 t.a.v LO-LKP-Stlchtlna 
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lleöeRlanö en ORarie BehoRen Bijeen. * Lt was in öe lustoRie van ons lanö zo, öat is ook 

thans nog zo voor leöeR, öie öe öinqen nog kmöeRlijk ecnvouöig öuRpt te zien en öie nog 

öankBaaR kan zijn voor het geschenk van öeze sanö. * goö heeft neöeRlanö en oRanje tesamen 

gevoegö en öaaRom is öie Banö hechtcR en funöamenteleR öan öie van sympathie of antipathie. 

maaR een ByzonöeR geschenk was het, nu öie twee-éénhe.ö geóuRenöe vijftig jaaR uitóRukk.ng 

vonö in öe peRsoon van een koningin, öie öe hoogachting en öe lieföe van het neöeRlanöse 

volk wegöRoeg om haan ByzonöeRe gaven van haRt en hoofö, een koningin, öie ons in 

Bange japen öe vRijhe.ö vooRhielö, ons Bezielöe tot veRzet en ons öoor haaR lieföe Bemoeöigöe. 

Als ons volk feest zal vieRen bij haaR vijftigjaRig juBileum, öan zij 't met een ÖankBaaR haRt voor öe 
welöaaööie goö ons in koningin wilhelmina schonk. * hieRvan wil ook öeze „juBileum-zweRveR" getuigen. 
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IN DE ZESTIENDE EEUW 
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roofde de Spaanse onderdrukker de vrij- 
heden der Nederlanden. Maar hij vond 
Prins Willem van Oranje met zijn vier 
broers tegenover zich. Zij leidden ons volk 
in het verzet. N 

In 1568 sneuvelt graaf Adolf bij Heiliger- 
lee; symbool van een lange beproeving 
van ons volk. 
In 1574 sneuvelen graaf Lodewijk en graaf 
Hendrik bij Mook; symbool van de uitblij- 
vende verlossing. 
In 1584 valt de leider in de strijd, Prins Wil- 
lem van Oranje, maar dan gloort de be- 
vrijding reeds, want in 1579 is onder lei- 
ding van graaf Johan van Nassau het 
verbond der Nederlanden in het verzet te- 
gen de onderdrukker bezegeld. 
En ergens ver buiten Nederland, bidt een 
moeder, Juliana van Stolberg, voor de 
strijd en voor het leven van haar zonen. 
Zij bidt tot „de Heer van hierboven, die 
alle dinck regeert". 
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Juliana van Stolberg 

Prins Willem van Oranje 

Wilhelmina 

J)Cia Ijct ben luiï beé K|ccren 

dSp bie tijt ïjab ofjebjee^t, 

^ab icft gïjeern luiïïcn beeren 

©an 11 bit ^Inncc tempeest. 

iKaa): be lieer ban ïjicrbabcn 

^ic aïïe bincfi regeert, 

= ^ic men aïtijt moet ïobcu ^ 

Cn Ijeeft niet bcgljeect. 

Opraef 5Cboïff i«t g^ebïcben 

3ln ©nc^ïanbt in ben ^ïac^. 

^ijn ^icï int cclniglj ITebcn 

©erbiflc^t ben jangaten bac^ 

Graaf Adolf van Nassau 

Graaf Johan van Nassau 

IN DE TWINTIGSTE EEUW 
stc stond de Duitse overweldiger in de lage 

landen bij de zee. Maar weer is een 
Oranje, Koningin Wilhelmina, prinses van 
Oranje Nassau, de ziel van de strijd om 
de vrijheid. En ook ditmaal was het een 
strijd van beproevingen zwaar. Als Rot- 
terdam in 1940 het lot van Nederland 
voor lange tijd bezegelt, is de Koningin 
reeds als een balling in Engeland aange- 
komen. 
Na jaren van verzetsstrijd onder leiding 
van een Koningin, die één was en bleef 
met haar strijdend volk, komt de slag om 
Arnhem 1944: symbool van uitblijvende 
verlossing. 
Maar dan breekt eindelijk in 1945 het uur 
der bevrijding aan en betreedt Koningin 
Wilhelmina Nederlands bodem, nadat zij 
jaren lang in den vreemde berust had „in 
den wil des Heeren, Die het niet begheert 
had dit swaer tempeest" van haar volk 
te keren. Een nazaat van de gebedsstrijd- 
ster, Juliana van Stolberg, een Koningin, 
wier devies was: 

Le Christ avant tout. 
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e redactie heeft mij verzocht 
in ons jubileumnummer een 
stuk te schrijven over het 
onderwerp: Feest. Vermoe- 

delijk waren alle andere onderwerpen al 
verdeeld en moest Victor het hier dan maar 
over hebben. Hoewél ik me ernstig voornam 
over dit onderwerp te schrijven, had ik, voor- 
dat ik het mij voldoende realiseerde, de titel 
„Hare Majesteit"- staan. 
En achteraf bekeken, is het feitelijk nog erg 
begrijpelijk ook. Wij zijn mensen en geen auto- 
maten, die zich met een druk op de knop tot 
iets laten verleiden. Zeker niet tót feest. Daar 
moet van binnen iets aan beantwoorden: Een 
„wie" en „wat" we befeesten. En zo voert het 
woord „feest" onze gedachten onwillekeurig 
naar de feestelinge — naar Haar om wie en 
met wie we feestvieren — naar onze Koningin. 
En dan is het gemakkelijk genoeg. Onze Koningin 
en ons Nederlandse volk zijn twee begrippen, 
welke bij elkaar behoren, omdat er in 50 jaren 
vreugde en leed, in 50 jaren hoogtijdagen en 
gewone dagen tussen deze Vrouw en het Neder- 
landse volk iets is gegroeid, dat we eigenlijk 
alleen maar terugvinden in de intieme sfeer van 
een gezin. U weet wel; zoals Moeder was met 
ons, kinderen. 
Als ik wijs op deze verhouding van onze Koningin 
tot ons volk, dan ben ik er tegelijkertijd van 
overtuigd, dat niemand in zijn dagelijkse leven 
de Koningin zó zal aanspreken, terwijl we heel 
diep in ons hart het wel zo voelen — zeg dan 
maar: onbewust voelen; maar een onbewust ge- 
voel, dat plotseling bij sommige ontmoetingen, 
buiten alle officiële programmapunten om, spon- 
taan naar buiten breekt. We hebben dat onlangs 
nog in Amsterdam gezien. Onze jeugd bef eestte 
de Koningin. Maanden en maanden lang was er 
gerepeteerd en geploeterd op het spel. En het 
ging goed. 
Maar 't allermooiste kwam pas, toen 't program- 
ma afgelopen was. Toen de Koningin kon doen, 
wat haar hart haar ingaf, en de jeugd kon doen, 
waar ze plotseling behoefte aan had. De Koningin 
met haar auto de sintelbaan van het Stadion op 
en de jeugd er op af. Toen was het „befeesten" 
afgelopen en begon het „feesten". En ik stel me 
zo voor, dat die spontane golf van enthousiasme 
van al die jongens en meisjes ook iets 
— natuurlijk weer onbewust — geraakt 
heeft in de harten van die krijgshaftige 
politiemannen en oudere leiders, die met 
de afzetting belast waren. Die hebben 
op dat moment ongetwijfeld iets ge- 
voeld van wat onze verstandige Vaders 
somtijds voelen, als de kinderen'Moe- 
der bestormen op een manier, welke 
eigenlijk niet gaat, en dan toch tussen 
hun kiezen brommen: „vooruit maar, 
laat maar gaan — ze is er tenslotte 
Moeder voor," en er dan zelf hun ple- 
zier nog aan beleven. 

Koningin Wilhelmina zal, ook na haar 
troonsafstand, voor ons blijven: wie 

en zoals ze was. In de kranten heb ik 
gelezen, dat haar titel in het vervolg 
zal zijn: „Prinses der Nederlanden" — 
haar titel, versta goed, maar in feite 
zal ze zijn en blijven: „Hare Majes- 
teit!" 
Want dat is het geheim van haar moe- 
derschap over ons. 
Vijf harde jaren van oorlog, — en wat 
voor een oorlog! — na een vredes- 
periode van ruim honderd jaar, heb- 
ben wel bewezen, dat we ondanks onze 
rijkdom nog geen ziekelijk volk waren 
geworden, dat wegkwijnde in een deca- 
dente sentimentallteits-verering van 
personen. Misschien waren we daar te 
nuchter voor, maar in ieder geval toch 
ook te gezond. Dat gevoel en die ver- 
houding, van moeder en kinderen, 
welke er bestonden tussen onze Konin- 
gin en ons volk, waren nooit gebaseerd 
op enig vals sentiment, dat zo gemak- 
kelijk een voedingsbodem had kunnen 
vinden in het goud van haar kroon en 
de praal van haar — overigens erg be- 
scheiden — hofhouding, met alle ge- 
volgen van dien. De geschiedenis im- 
mers van meer dan één land om ons 
heen heeft bewezen, dat het eens be- 
wonderde goud en de van alle kanten 
bejubelde praal al heel gemakkelijk 
ten onder kunnen gaan. 
Voc'en wij — nogmaals al spreken wij 

Door Pastoor N. APELDOORN O.P. 

het misschien nooit zo uit — onze Koningin als 
Moeder, dan is dat om iets anders. Dan is dat 
om wat er leeft in deze mens. Noem het iets 
groots — iets edels — iets moederlijks mis- 
schien. In ieder geval is het zo groot, dat we 
heel wat woorden nodig hebben, om het te om- 
schrijven, maar wat we absoluut zeker aanvoe- 
len, ervaren in een volledig weten, als we haar 
vereren met de glorienaam: „Hare Majesteit". 
Dat is onze Koningin. 
Dat moet je ongeveer al gevoeld hebben, toen 
je op je allereerste schooldag in het groot- 
onwennige lokaal heel schuchter langs de juf- 
frouw heen omhoog zat te kijken naar dat 
levensgrote portret. Was het die vorstelijke hou- 
ding of die schitterende diadeem in heur haar? 
In geloof het niet. Toen moet het al een kinder- 
lijk zuiver aanvoelen geweest zijn van iets, wat 
je je jaren daarna pas ging realiseren. Want 
later kwam het terug in allerlei schakeringen 
en omstandigheden. Bij een officiële rijtoer in 
de gouden koets en bij een vluchtig bezoek aan 
een tentoonstelling. Of zoals je het zag op de 
plaatjes in de illustratie bij je thuis, als de 
Koningin op de rug van een matroos gedragen 
werd naar het bootje, waarmee ze de over- 
stroomde gebieden ging bezoeken — of als ze 
bij een manoeuvre de troepen inspecteerde, 
eerst als amazone, hoog boven de mannen uit, 
en later te voet in die bekende lange mantel. We 
hadden daarbij toentertijd in werkelijkheid en 
nu in onze herinnering deze eendere gedachte: 
„Hare Majesteit". 
De mens, die niet uit een opgelegd protocol 
maar uit innerlijk plichtsbesef en mogelijk nog 
meer uit een innerlijke drang bij haar volk, haar 
mensen moet zijn. De mens, die zonder veel 
woorden, alles te zeggen weet. De mens, die 
hard kan zijn als het moet, maar U weet wel, 
zoals Moeder dat doet, zonder onnodige pijn. De 
mens, die opbeurt alleen al door haar verschij- 
nen. De mens, die alles beheerst, alle situaties, 
alle geluk, alle droefheid, alle gevaar. „Hare 
Majesteit"., 
Voor wie de groten der aarde — in macht mo- 
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gelijk zelfs groter dan zij — gaarne 
een gewillig oor hebben. Voor wie 
het eenvoudige oudje van de vrouwen- 
zaal in het „Tehuis voor Ouden van 

Dagen" geen angst kent. Voor wie onze jongens 
van Leger en Vloot (U weet wel, met hun on- 
verschilligheid en branie) alle knopen poetsen 
en kranig in het gelid staan; als het moet, uren- 
lang. En waarom? „Hare Majesteit"! 
En waarom op deze plaats ook niet even terug- 
gegrepen naar die voorbije bange jaren? Om te 
beginnen: 12 Mei 1940. Eerlijk gezegd,, konden 
we het toch niet erg goed hebben, als onze buur- 
man ons toeriep: „heb je al gehoord, dat onze 
Koningin gevlucht is?" Zoiets kón niet. Een 
Moeder vlucht niet. Zij ging, juist als Moeder, 
om onze belangen beter te bepleiten, 'n Echte, 
fijne Moeder durft te vertrouwen: maar alleen 
de echte Moeder, die zelf het volste vertrouwen 
heeft. „Hare Majesteit". 
En dan die latere woorden van haar, welke we 
dikwijls met zoveel moeite beluisterden. Dat was 
geen Koningin meer, die tot haar onderdanen 
sprak; dat was een Moeder, die iets — een paar 
woorden maar — tot haar zonen en dochters te 
zeggen had: „Volhouden hoor! Ik vertrouw op 
jullie!" We weten het onderhand wel; het was 
geloofsovertuiging, waarom onze vaders, man- 
nen, vrienden, vielen — het was vaderlandslief- 
de, waarom zij zich lieten trappen en slaan — 
het was het geschonden rechtvaardigheidsgevoel, 
dat hen tot het roekeloze deed durven — maar 
bij allen was het toch ook wel een beetje; het 
voorbeeld, de moed, de houding van deze Moe- 
der. Ook in dit droevigste uur: „Hare Majes- 
teit". 
Ja, hoe zit dat eigenlijk? Er lopen onder ons 
vele geridderden rond en eerlijk hebben zij het 
in veel gevaar en met grote moed verdiend; 
maar wie was eigenlijk de eerste in ons Verzet ? 
  Van 10—14 Mei stond zij aan het hoofd van 
haar strijdkrachten, op de plaats en in de taak, 
welke haar toekwam; maar sindsdien was zij 
in het verzet. Wie hier ongelovig mocht kijken, 
mag ik dan wel even herinneren aan wat zij na 
de oorlog tot ons, de overgeblevenen uit dat leger 
van gezochten, tot al die weduwen en wezen, 
wist te zeggen: zo spreekt een buitenstaander 
niet. Ook in het verzet; „Hare Majesteit". 

Hare Majesteit!" — de grote en 
grootse — de mens van hoogste 

en fijnste vormen maar ook met het 
meelevende, allesbegrijpende hart — de 
altijd werkzame, maar ook altijd waak- 
zame op de gevaren van buiten en de 
noden van binnen — de Koningin, de 
eerste Vrouw van het. land en de Moe- 
der van allen — de mens, die 50 jaar 
geroepen bleef om ons vóór te gaan; 
„Hare Majesteit". 
Maar ook  de mens, de kleine, de 
afhankelijke, de ongetwijfeld dikwijls 
wankele, onzekere mens, die God, de 
Almachtige, bidt om Zijn licht en ge- 
nade. — De christelijke Vorstin, de 
christen Moeder, die in voortzetting 
van wat er in de stille uren achter de 
beschermende muren van haar paleis 
geschiedt, het tot haar eer en plicht 
rekent, om haar lands-kinderen ook 
openlijk in gebed voor te gaan, ons ten 
voorbeeld, dat leven en overtuiging zich 
nooit laten scheiden. Ook dan, als nooit 
te voren: „Hare Majesteit". 

Als „Hare Majesteit" gaan wij haar 
thans befeesten op haar gouden 

jubilé. Als onze „Moeder" vieren wij dit 
feest met Haar. — Haar feest, ons feest. 
In herinnering en blij gedenken. Met 
vrolijkheid en zang en spel — maar óók, 
zoals Zij — de Moeder — ons dat voor- 
deed, in een dankbaar en vertrouwvol 
gebed: 

Domine, salvam fac Reginam nostram. 
Heer, zegen onze Koningin 
en verhoor ons in deze dagen, nu 
wij tot U roepen. 

Rotterdam, Aug. 1948. „VICTOR". 
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e harpen trillen zacht. Zo begon de dichter Da Costa zijn zang: 
"De Chaos en het Licht , nu honderd jaar geleden, toen de negen- 
tiende eeuw, de wondereeuw, „half pralend, half bedeesd", de 
helft van haar loopbaan volbracht had. De stormen van de revo- 
lutie hadden uitgewoed en het resultaat? „De vastegrond, nog half 

in zee bedolven, vertoonde de wrakken van de Staatsorkaan: doorééngewor- 
pen kronen; eerwaarde vastigheên, N kunstgewrochten, welvaartsbomen ont- 
worteld en geknakt; het recht van groten en van kleinen weggespoeld; ruïnes in 
plaats van scheppingen." 
De geschiedenis der wereld herhaalt zich in eindeloze eentonigheid. Is het nu 
anders? Geldt Da Costa's tekening van die tijd ook niet voor het heden: 

„'t Is vrede zwoel en zwaar, alsof bij zomerdagen 
Een straal, van tijd tot tijd, en doffe donderslagen 
Het onweer spellen aan de zwoegende natuur." 

En toch ' ' de harpen trillen zacht. De toekomst moge ons soms vervullen met 
angstige beklemming, daarnaast is er in ons hart dankbaarheid en blijdschap. 
Onze geëerbiedigde Koningin heeft vijftig jaar ons land geregeerd. Inderdaad 
een merkwaardig feit. Bijna vijf eeuwen is het Oranjehuis innig met ons volk 
verbonden geweest; ze zijn ons vertrouwd, de namen van de stadhouders; de 
grondleggers van ons volksbestaan; de handhavers van onze vrijheden; een 
Willem, de Vader des Vaderlands; Maurits; Fredcrik Hendrik; een man van 
internationale betekenis, Willem de Derde; wc herinneren ons de namen van 
onze Koningen, maar in de lange rij van die vorstelijke personen was er geen, 
die gedurende vijftig jaar de scepter van het landsbestuur voerde. Koning Wil- 
lem de Eerste regeerde iets meer dan een kwart eeuw. Koning Willem de 
Tweede, de „vertegenwoordiger van 't dierbaarst Voorgeslacht" maakte de 
tien jaren niet vol. Koning Willem III bereikte een hoge leeftijd; de oude grijze 
Koning, de vader van onze Koningin, was in zijn tijd een der langst regerende 
vorsten van Europa, maar het was hem niet vergund een halve eeuw te regeren. 

u ligt het voor de hand dat niet de lengte van een regeerperiode beslist over 
haar betekenis. Tijdgenoten en nakomelingen leggen een andere maatstaf 

aan. Een maatstaf, die een oordeel uitlokt over de vorst als mens, over de vorst 
en zijn verhouding tot het volk, over de vorst in zijn betekenis voor het regerings- 
beleid, in zijn verhouding tot de groei der geestelijke waarden onder 
het volk. Merkwaardig is in dit opzicht, wat een vooraanstaand 
Nederlands staatsman uitsprak: Nimmer is onze Koningin in de 
uitoefening van haar hoge waardigheid beneden de e^'s van haar 
taak gebleven. 
Typerend komt dat uit, als we de regering van onze Koningin 
vergelijken met die van Koning Willem de Derde. Ontegenzeggelijk 
is het waar, dat de regering van onze laatste Koning nimmer 
impopulair is geweest, vooral onder de lagere kringen van het 
volk klopte er voor de Koning een warm hart, maar even waar is 
het, dat na pl.m. 1875 de Koning, ook al ten gevolge van ziekte 
en huiselijke omstandigheden, zich uit het volksleven terugtrok; er 
waren provinciën, die de Koning in jaren niet bezocht had, inder- 
daad er was een vereenzaming om de troon ontstaan. 
Met een beklemd gemoed begroetten de warme vrienden van het 
Oranjehuis dan ook in 1898 de troonsbestijging van de Koningin. 
Een rumoerige, zij het ook kleine groep, huldigde republikeinse 
denkbeelden; de noodzakelijkheid van een Koning, die onschendbaar 
was tegen de moeilijkheden van Haar taak. Wat aan Haar Vader 
werd niet ingezien; een algemene depressie op economisch en 
sociaal gebied knaagde aan de verhouding van vorst en volk. 
In de loop der jaren is het gebleken, dat de Koningin opgewassen 
was tegen de moeilijkheden van H ar taak. Wat aan Haar Vader 
nooit gelukt is, dat heeft Zij met zeldzaam juist aanvoelen weten 
te volbrengen. Zij heeft zich steeds onthouden van rechtstreeks 
ingrijpen in de regeringspolitiek. Zij nam steeds de maatregelen, 
die door de staatkundige toestand, niet door Haar eigen inzicht of 
mening, hoewel Zij die nimmer prijs gaf, vereist werd. Zij was 
meer dan enige andere staatsman uit Haar tijd, op de hoogte van 
de geheime roerselen en wensen der partijen door de besprekingen, 
döe Zij bij elke kabinetscrisis met de leiders daarvan had. Mocht 
het werk der ministers soms aan heftige kritiek bloot staan, op de 
keuze van de kabinetsformateurs Is er zelden of nooit gerechtvaar- 
digde kritiek uitgebracht. Het Nederlandse volk heeft door het 
optreden en het beleid der Koningin de betekenis van het consti- 
tutionele koningschap leren verstaan. Het voelde zich gelukkig 
bij de wetenschap, dat de voorstellen van de ministers getoetst 
moesten wórden aan het onpartijdig oordeel van de Koningin. 

\0]R§TINi'/ï\OLK 

door Dr. J. C. van der Does 

TUTelaas geldt deze uitspraak niet voor alle Nederlanders. De jaren voor en 
tijdens de bezetting hebben bewezen, dat het nationale besef bij een niet 

onaanzienlijk deel der bevolking zo niet uitgeblust dan toch verzwakt was. Zelfs 
zeer velen, die afwijzend stonden tegenover de Duitse propaganda, waren reeds 
zover afgegleden, dat zij op de vraag, of er iets bestond, dat men vaderlandsliefde 
of nationaliteitsgevoel noemde, niet volmondig bevestigend konden antwoorden. 
Maar groter was het aantal, dat door nieuwe ideologieën bekoord of overbluft 
door een intensieve propaganda, het constitutionele koningschap wilde inruilen 
tegen het leiderprincipe, de democratie wilde prijs geven voor autocratie. Het 
is echter wel tekenend, dat oorspronkelijk één der middelen van de propaganda 
het op de voorgrond schuiven van de dynastie was, de eis tot gezagsvermeer- 
dering voor de Koningin, wat symbolisch tot uiting kwam in de oranjeversie- 
ring aan de hoofdtooi van de leden der jeugdbeweging. 
Het is duidelijk gebleken na de bevrijding, dat het over-grote deel van de aan- 
hangers der ideologie bestond uit mensen, wier willen groter was dan hun 
kunnen; uit mensen, die uit sociale overwegingen overgehaald werden; uit 
onevenwichtige zoekers. Het grootste deel van het Nederlandse volk was onvat- 
baar voor de schoonschijnende argumenten, hield vast aan de leus: 

Oranje in het hart en niemands slaaf. 
Treffend is dan ook tijdens de bezetting de band aan het Oranjehuis uitge- 
komen. Daarbij doelen we niet op het plaatsen van een pot goudsbloemen voor 
de ramen, het dragen van anjers op de verjaardag van Prins Bernhard, het door 
de jeugd aandacht wijden aan de verjaardag van Hare Majesteit door het af- 
steken van voetzoekers en zevenklappers. Er waren vele andere, tekenende 
bewijzen van die verbondenheid. 
t Was in d.e tijd van de grootste druk. Duizenden Joden waren er onderge- 
bracht in de dorpen en gehuchten van de Achterhoek. Een tweetal dames, ge- 
pensionneerde onderwijzeressen, had haar huis voor de opgejaagde zwervers 
opengesteld. Daar waren soms wel tien mannen en vrouwen ondergedoken. Tot 
het verraad zijn werking deed! Op een nacht werd het huis omsingeld door een 
bende landwachters, enige helden eisten toegang. Drie uur lang hebben ze ge- 
zocht. Eindelijk was de schuilplaats gevonden. Als gieren, die hun prooi gevon- 
den hadden, wierpen de kulturwezens zich op de half bewustloze onderduikers: 
er ontstond een vuurgevecht, waarin een der onderduikers dodelijk getroffen 
neerstortte. De Joden werden weggevoerd, de dames mochten blijven tot de dag 
van de begrafenis van het slachtoffer. Dat was een concessie aan de bevolking, 
die stellig amok gemaakt had, als dat niet toegestaan was. Op de bepaalde dag 
werden de dames afgehaald, ze zouden van het gemeentehuis per auto naar 
Arnhem vervoerd worden. Welnu, toen ze op het raadhuis aankwamen, waren 
ze getooid met een oranjestrik; de strijd der dames was tégen de Duitsers, zeer 
zeker, maar vóór Oranje. Zo zagen ze het, daarvoor hadden ze haar leven 
veil, want beiden zijn omgekomen. Daarvoor offerden honderden landgenoten 
het liefste en het hoogste, wat zij bezaten. 
Veel woorden werden daarbij niet gebruikt, een Nederlander loopt niet graag 
te koop met zijn gevoelens, die bewaart hij op de bodem van zijn hart. Maar 
als het nodig is, dan komen ze tot openbaring. Dat geldt inzonderheid voor het 
heden. De vijftigjarige regering van onze Koningin heeft een stempel gezet op 
ons volk, Vorstin en Volk zijn tot een eenheid gesmeed, het heengaan van de 
Koningin vervult duizenden harten met een onzegbare weemoed. 
Er is voor die schrijnende wonde een zachte balsem, de dankbaarheid, dat de 
Koningin nu rust kan krijgen na de bange jaren van harde inspanning en van 
heel veel leed. 
Het gebeurt soms op een zomerdag tegen het vallen van de avond, dat de zon, 
voordat ze in purperen gloed zal wegzinken, zich nog eens in haar stralende 
heerlijkheid openbaart. Zij dat het beeld van de rustperiode van onze Koningin. 
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Ontscheping van Willem III uit Engeland. 



MOED 

De donkere jaren van de oorlog hebben vele 
vormen van moed te zien gegeven. Er was 
de fiere moed van de K.P.-er en er was de 
verachtelijke moed van de bruut; er was de 
roekeloze moed van de man, die nimmer ge' 
varen zag en er was de moed — misschien wel 
de waardevolste — van de adellijke geest. Van 
deze laatste getuigt het citaat, dat is genomen 
uit een artikel van de hand van Professor 
Dr K. Schilder, geschreven op 19 Juli 1940 in 
't weekblad De Reformatie, naar aanleiding van 
een dreigement tot inbeslagneming van dit 
blad. 
Dit is wat hij o.m. schreef: 

Gij dreigt met inbeslagneming,nog wel onmiddel- 
lijk, van een blad, dat rechtstreeks over de 

Koningin en Prins Bernhard spreekt? Welnu, dat 
dreigement is belachelijk van grootspraak  Gij 
laat doorschemeren, dat ge niet doordrongen zijt 
van de oprechtheid der plechtig gegeven verzekerin- 
gen, gedaan in overeenstemming met het oorlogsrecht, 
waarborgende de gelijkberechtigdheid van alle Neder- 
landse burgers. Dacht gij, dat wij ziende blind en 
horende doof waren? Dacht gij, dat wij geloofden, 
dat op Uw vergaderingen over de „ritmeester", ge 
bedoelt Prins Bernhard, gesmaald, d.w.z. rechtstreeks 
gesproken mag worden en dat wij het niet zouden 
mogen doen? Dacht gij, dat de zender Bremen, naar 
wie wij mogen luisteren, rechtstreeks over de 
Koningin en de Prinses mag „spreken", zullen wij 
maar zeggen, -en dat wij het niet mogen doen?  
Mijne Heren, hoort toe. 
Ik spreek heden rechtstreeks over onze Koningin, 
aan Wie en de Grondwet en'het deze respecterende 
oorlogsrecht mij als onderdaan verplicht. Ik hoop, 
dat de God der eeuwen Haar genadig zal zijn. Ik 
zal morgen in de kerk, waar gij niet komt, openlijk 
voor haar bidden. Ik spreek linea recta mijn beste 
wensen voör het Koninklijk Huis uit. Demonstreren 
mag ik niet, goed, wij zullen alle straatrumoer ver- 
mijden. Wij zijn, meer dan gij, bang voor onrust in 
zware dagen. Weest gij desgelijks, mijne Heren. 

& 
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ONZE KONINGIN 
op zestienjarige leeftijd (1897) 

'n Stem uit Suid-Afrika. 

'N mens kan aan die moderne Holland met sy groot 
prestaties wat hy op so menigerlei gebied gelewer het, 
nie dink sonder om ook aan Koningin Wilhelmina te 
dink nie. 
Op 6 September a.s. sal dit presies vyftig jaar ge- 
lede wees dat Sy die Hollandse troon bestyg het en 
in hierdie tydperk moes ook Sy ervaar dat die storms 
van die lewe selfs nie 'n vorstin ontsien nie. 
Daarom <sal elke Hollander Haar die rus en ontspan- 
ning waarna Sy tans verlang seker gun. 
Weens sy tradisie staan die Afrikaner heeltemaal 
vreemd teenoor dié koningskap. Hy sien in elke vors 
of vorstin maar 'n blote mens en wanneer hy enige 
verering of hulde wil betoon, dan is dit vanweë die 
feit dat die vors of vorstin besondere karaktereienskap- 
pe aan die dag lê. Waar dit nie die geval is nie, weer- 
hou die Afrikaner enige vorm van eer- of huldebe- 
toning. 
Terwyl dus 'n blad soos die Transvaler, wat sy 
gehegtheid aan die tradisies van die Afrikaanse volk 
nog nooit onder stoele of banke weggesteek het nie, 
hulde aan Koningin. Wilhelmina wil toebring, ge- 
skied dit ook omdat aan Haar naam die grootste daad 
van edelmoedigheid en simpatie wat die Afrikaanse 
volk nog ooit ondervind het, verbind is. 
Watter Afrikaner, tensy hy hom aan groot ondank- 
baarheid skuldig wil maak, sal kan vergeet dat, toe 
'n groot geweldenaar hom gereed gemaak het om die 
klein Afrikaanse volk te vertrap, van die jong Hol- 
landse Koningin 'n laaste versoek gekom het dat die 
vrede in Suid-Afrika gehandhaaf moes word. Nog 
meer tede tot dankbaarheid het daar vir die Afrikaner 
ontstaan toe Koningin Wilhelmina. Haar simpatie met 
die Afrikaanse saak openlik betuig het deur die kruiser 
die Gelderland te stuur om die gryse pres. Kruger na 
Europa te neem. 
Al het daar reeds 'n nuwe geslag in ^uid-Afrika 
opgestaan wat van hierdie dade nie persoonlike ken- 
nis dra nie, die naam van Koningin Wilhelmina bly 
by die Afrikaner nog steeds die mees geëerde van alle 
vorstinne. 
Mag sy na Haar troonafstand die rus geniet waarna 
Sy verlang! 

Kinde-ktn u-cui één. tand. 

Nu wg ons opmaken om op feestelijke wijze het Gouden Kronings- 
jubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina te vieren, wor- 
den wij óns er dieper van bewust, dat wij allen kinderen van één 

land zgn. ^ 
Als kinderen van één land-genoten wij allen een nationale opvoeding. Wij 
luister(d)en naar de stem der doden; de diep gewortelde en eerbiedige 
traditie en luisteren naar de stem der levenden: de vrije en onafhanke- 
lijke democratie. 
Gezonde vaderlandsliefde is een deugd voor elk hart, dat binnen de Ne- 
derlandse gemeenschap klopt. Boven tegenstellingen en tegenstrijdig- 
heden, die in iedere maatschappij of staat te vinden zijn, staat de be- 
grensde of besloten gemeenschap; onze eenheid in verscheidenheid. Na 
de bevrijding beseften wij beter dan ooit Spinoza's woorden: „De vrije 
mens tracht met andere vrije mensen zich door vrijheid te verbinden." 
En degenen, die dit na de lange periode van infernale onderdrukking nog 
niet begrijpen, kunnen wij voor onze nationale gemeenschap als verloren 
beschouwen. 
De meeste Nederlanders behoefden hun volk en hun land niet door de 
oorlog te ontdekken. De verkrachting en ontwrichting van ons land was 
een marteling voor onze vaderlandsliefde en de gruwel der ontheiliging 
riep naast de ongerepte trouw, de moed van de Nederlandse leeuw in ons 
op, om in woord en daad te getuigen van onze zielekracht en zielegroot- 
heid. In gezin, kerk en school genoten wij, al naar gelang het levensbe- 
ginsel, verscheiden onderwijs en opvoeding. Maar welke principiële over- 
tuiging aan onze vorming ook ten grondslag lag, de godsdienstigheid en 
de vroomheid, van ons volk gaven aan de woorden vaderland en vader- 
landsliefde een diepe inhoud. In deze begrippen lag en ligt voor ons 
opgesloten een heilige band. Op het type Nederlander, als kind van zijn 
laiid, slaan dan ook zeker de woorden niet van R. Stephen, een Austra- 
lisch schrijver, in zijn boek „Democracy en Character": „De man, die de 
volksmassa naloopt, ofschoon ze in het -ongelijk staat; de man, die de 
bevelen van een comité aanvaardt, omdat de eigen bezwaren hem onge- 
grond lijken; de politicus, die naar de grote massa Juistert; de burger, 
die zich ondoordacht aansluit bij het toevallig populaire; behoren tot de 
lafaards en verraders van onze tijd." 
Alle aanvallen van het hakenkruisland vernietigden onze nationale zelf- 
standigheid en gemeenschap niet, omdat wij de leer van het nationaal- 
socialisme of het grofste nationaal-egoïsme verwierpen; omdat de 
nationale opvoeding of de vorming tot kinderen van één land nimmer 
iets te maken had met de luidruchtigheid van de propaganda en de 
kunstmatigheid van de parade, zo welbekend bij onze Oosterburen. 
Ons nationale eenheidsbesef en gemeenschapsbewustzijn wordt gedragen 
door het Christelijk beginsel en door een zedelijk bewustzijn. Wij hebben 
het besef van de menselijke waardigheid en persoonlijkheid, die niet beter 
en niet schoner tot hun recht komen, dan in de christen, die Hare Majes- 
teit durft na te zeggen: „Le christ avant tout". 
Deze woorden hebben een stempel gedrukt op onze historie en traditie. 
Hieruit is een verbondenheid gegroeid met de Landsvrouwe, onze roem- 
rijke Koningin, die wij als een Moeder vereren en liefhebben. 
Zij zal het gouden symbool blijven van onze eenheid in Oranje, ook al 
reikt zij de scepter over aan de door haar en door ons beminde opvolg- 
ster Juli'ana, omdat wij weten, dat haar geest en kracht zullen voortleven 
onder de leuze: Le Christ avant tout! 
Wij zijn kinderen van één land, omdat wij weten, waardoor wij verbonden 
zijn en God geve het, verbonden zullen blijven. 

..JAN PATRIOT." 
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EDENKBOEKPRIJSYRAAG. 

Vanzelfsprekend zal ons gedenkboek als ondertitel dragen: 
Gedenkboek der LO. en LKP. Het is echter om verschillende 
redenen beter, dat de eigenlijke titel een andere is. Voor de 
keuze van die titel heeft de Gedenkboekcommissie weliswaar 
reeds verschillende voorstellen, maar zij vindt het vanzelf- 
sprekend, dat ieder der oud LO-ers en KP-ers in de gelegen- 
heid gesteld wordt, een voorstel te doen. Uit alle voorstellen 
zal de gedenkboekcommissie dan de beste kiezen. 
U zult wel begrijpen, dat de titel van het boek een zeer 
belangrijke kwestie is en daarom wil het Dagelijks Bestuur 
der LO.-LKP.-Stichting niet nalaten de beste keuze te be- 
lonen. De prijs voor de beste titel zal zijn: een gratis gedenk- 
boek. 
De mededinging aan deze prijs wordt gesloten op 1 Oct. a.s. 
Zoals U bekend is behandelt het gedenkboek de geschiede- 
nis van het verzet der LO. en van de LKP., terwijl in het 
laatste deel de foto's van onze in het verzet gevallen mede- 
werkers worden opgenomen. Het boek is zodoende een her- 
denken van hen, die vielen, in de vorm van een geschied- 
beschrijving van het verzet. 

GEDENKBOEKCOMMISSIE. 

to O dte n (Le 

94 EEN SCHILDERIJ 

De LO.'LKP.'Stichting en de COIWN. bieden namens de 
verzetsmensen, die zij vertegenwoordigen, H.M. de Koningin 
ter gelegenheid van Haar regeringsjubileum, een schilderij aan. 
Anderzijds stemt H.M. er welwillend mee in, dat een repro- 
ductie van dit schilderij, voorzien van een onderschrift uit één 
Harer redevoeringen, aangeboden wordt aan de medewerkers ir 
het verzei. (Zie voor deze reproductie de volgende pagina !) 
Wij hebben dit plan ten uitvoer gelegd in het vertrouwen, dat 
velen onzer deze welkome gelegenheid zullen aangrijpen om 
Zich in hef bezit te stellen van een tastbaar symbool van de band, 
die ons aan Oranje en Oranje aan ons volk in zijn verzetsstrijd 
bindt. 
Naar ons. gevoelen zal zodoende een wens van vele oud-illegale 
werkers worden vervuld. 
Hef was ons onmogelijk de reproductie kosteloos ' ter beschik- 
king te stellen. De kosten bedragen f 0.75. 
Bestel s.v.p. vóór 1 October a.s. Stortingen kunnen geschieden op 
het gironummer 109588 t.n.v. de LO.-LKP.-Stichting te Amster- 
dam, met de toevoeging: reproductie. 

Het Dag. Best. der LO.-LKP-Stichting. 
De Interprov. Raad der GOIWN. 



„Wilhelmus van nassouwe" 

öicht en öichteR 

Veel is er reeds geschreven over 
ons innige en mooie Wilhelmus, 

zowel over de aard van het gedicht 
als over de vermoedelijke dichter, die 
beide-ten nauwste met elkaar samen- 
hangen. 
Als reeds, in het algemeen gespro- 
ken, de figuur van de dichter bepa- 
lend is voor de waarde van een werk, 
In hoe grote mate geldt zulks dan 
niet voor ons volkslied, dat juist ver- 
klaring behoeft uit de omstandighe- 
den, waarin het geschreven is, even- 
als uit - de persoonlijkheid van de 
dichter. 
Men heeft het Wilhelmus wel meer- 
malen een afscheidslied genoemd en 
wel in de trant van de afscheids- of 
oorlofsliederen, waarmee dichters hun 
geliefde landsheer naar zijn laatste 
rustplaats begeleidden, zoals het roe- 
rende adieulied, dat een anonymus 
uit Brugge gemaakt heeft bij het 
sterfbed van Maria van Bourgondië 
in 1482. Zo ziet b.v. ook Prof. van 
Eyck in het Wilhelmus een afscheids- 
lied, omdat het geschreven werd na 
de mislukte veldtocht van Willem 
van Oranje Vij de Maas in 1568. 
Het was de tijd, waarin vooral door 
Alva s komst, de nood zeer hoog ge- 
stegen was; toen kerkerstraf en 
brandstapel alom dreigden, de graven 
van Egmond en Hoorne op het scha- 
vot gevallen waren en Montigny ge- 
vankelijk naar Spanje was wegge- 
voerd. Het was de tijd ook, waarin 
velen de zaak van Reformatie, en 
vrijheid verlieten en weg moesten 
vluchten. Toen nam Prins Willem van 
Oranje de hopeloos geachte en on- 
menselijke taak op zich. De over- 
winning bij Heiligerlee (1568) leidde 
echter tot geen blijvende successen. 
Oranje's grote poging om het Zuiden 
tot opstand te brengen door zijn 
veldtocht bij de Maas,' mislukte. Op 
dit moment van algemene neergang 
werd het Wilhelmus geschreven. 
Is het te verwonderen, dat, gezien 
deze omstandigheden, verschillende- 
onderzoekers het Wilhelmus als een 
afscheidslied menen te moeten zien, 
te meer daar in de tekst van bepaal- 
de strofen geen nieuwe bevrijdings- 
pogingen meer in het vooruitzicht 
worden gesteld, doch de dichter in- 
tegendeel aanmaant tot een geduldig 
dragen van tegenspoed? 

<rfn 

T n dit verband is het misschien goed 
■••de tekst van het Wilhelmus te 
paraphraseren met een enkele toe- 
lichtende verklaring. 
In de eerste strofe wordt de Prins, 
volgens in dergelijke liederen niet 
onbekende gewoonte, sprekende in- 
gevoerd en hij stelt zich voor, mede 
door te wijzen op zijn afkomst. Hij 
zegt vervolgens, dat hij als Prins van 
Oranje een vrij en souverein vorst 
is, doch de Koning van Spanje altijd 
de hem verschuldigde eer heeft bewe- 
zen. 

In de tweede tot achtste strofe 
spreekt Oranje van zijn vertrouwen 
op God, onder wiens leiding hij, de 
om geloofswil uit het land verdre- 
vene, in zijn stadhouderschappen 
hoopt terug te keren. 
De Prins maant dan verder het volk 
tot hetzelfde gelovige godsvertrou- 
wen aan als hijzelf heeft en dat het 
God moet bidden om hem kracht tot 
helpen te geven. Zelf heeft hij reeds 
vroeger beproefd te helpen door het 
offer van zijn goederen en het offer 
van zijn gesneuvelde broeder Adolf 
van Nassau. Doch ook zijn eigen 
leven heeft hij ingezet en hij bidt God 
om hem te helpen de tyrannie te ver- 
drijven en hem voor zijn bloeddor- 

, 

stige vervolgers te sparen. 
In de 8e strofe vergelijkt Willem van 
Oranje zich met David, die oolfvöpr 
de tyran moest vluchten, doch 
God heeft verlost en een grftot 
ninkrijk in Israël gegeven. Door deze 
vergelijking wil de dichter echteft' niet 
de gedachte wekken, dat de Prins als 
vorst in de plaats moet treden voor 
koning Philips van Spanje. Wat de 
dichter voor de Prins verlangt, is niet 
zo zeer een overwinnende terugkee 
als wel een heldendood op 

zij het dan, dat zulks geschiedt 30 
jaarna het ontstaan van het gedicht 
en 4 jaar na de dood van Marnix zelf. 
Op grond Van verschillende onderzee- 
hingen blijkt echter, dat Marnix be- 
zwaarlijk het gedicht gemaakt kan 
hëblbèu, omdat hij niet aan de veld- 
tocht van de Prins heeft deelgenomen 
en het gedicht juist gemaakt moet 
ztjft,d6or iemand, die deze veldtocht 
welheeft meegemaakt. Afgezien nog 

andere feiten, waren bovendien 
jaren 1567 en '68 diepgaande 
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\Vilhel ou 
öuyts Ben oet va 

uw oen Qh 
Blijf 
een pumce ona Qi 
Ben on 
oen coni 
heB ick i 

ispaenqien 

OoRlof - mijn aume schapen 
óie zijt in Quooten noot, 
u heRÖen sal niet slapen 
al zijt qhy nu veRStnoyt. 
tot qoöt wilt u Becjheven, 
sijn heylsaem wooRt neemt aen, 
als vRome chRisten leven, 
tsal hieR haest zijn qheöaen. 

veld; niet de macht in Nederland, als 
wel het eeuwige paradijs. 
Vervolgens herdenkt de Prins wat 
hij voor het aardse vaderland heeft 
gedaan en zijn hart bloedt dan, als 
hij ziet, hoe zijn land en volk door de 
Spanjaarden worden geteisterd en ge- 
schonden. Hij herinnert aan de veld- 
tocht bij de Maas, waardoor hij, als 
God zulks gewild had, het volk van 
de tyrannie had kunnen verlossen. 
Doch God heeft het niet begeerd en 
hij berust er thans in, zonder een 
nieuwe bevrijdingspoging in het voor- 
uitzicht te stellen. Slechts legt de 
Prins enkel nog getuigenis af van zijn 
standvastigheid in tegenspoed en van 
zijn vertrouwen op God, die zijn on- 
schuld zal bekend maken. 
In de voorlaatste strofe neemt Oranje 
afscheid van zijn volk, dat hij nog- 
maals aanspoort tot overgave aan 
God, terwijl hij tenslotte in de laat- 
ste strofe getuigt, dat hij Philips 
nooit „veracht" heeft, maar dat ge- 
hoorzaamheid aan God hem gedwon- 
gen heeft de wapens op te nemen. 

<J±B INP" ■1 

w 
Deze paraphrasering moge ogen- 

schijnlijk niet onmiddellijk vele 
vragen doen rijzen, in feite behoeven 
verschillende tekstregels een nadere 
verklaring, evenals, de gehele achter- 
grond, tegen welke het gedicht ge- 
schreven is. 
Doch dit alles hangt, zoals reeds ge- 
zegd, noodzakelijk samen met de 
vraag, wie de schrijver van het Wil- 
helmus is en welke geaardheid hij 
heeft. 
Bij de beantwoording van de eerste 
vraag kan men zeggen, dat Marnix 
van St. Aldegonde in deze ongetwij- 
feld de oud ■ brieven heeft. De Nij- 
meegse reetor Verheiden meent hem 
als de dichter te moeten beschouwen, 

geschillen tussen de Prins en Marnix 
gerezen. 
Andere onderzoekers hebben ge- 
meend Coornhert als de maker van 
het Wilhelmus te moeten beschou- 
wen, terwijl ook Jean Baptiste Hou- 
waert genoemd is geworden, omdat 
hij in 1578 „het liedeken van , Zijne 
Excellentie" liet spelen. Tenslotte 
wordt ook een der veldpredikers, die 
de tocht langs de Maas hebben mee- 
gemaakt, naar voren geschoven, zo- 
als Saravia. 

V 

Voorop moet worden gesteld, dat 
het Wilhelmus in alle opzichten 

een Nederlands lied is, zodat dus 
geen der niet Nederlandse veldpredi- 
kers als dichter ervan kan worden 
beschouwd. Maar bovendien is aan 
de hand der verschillende onderzoe- 
kingen bijna als zeker komen vast te 
staan, dat de dichter van het Wilhel- 
mus aan verschillende voorwaarden 
heeft te voldoen. Vooreerst moet de 
dichter, zoals o.a. blijkt uit enkele 
Zuid-Nederlandse dialectische woord- 
vormingen in de tekst, een Zuid- 
Nederlander, waarschijnlijk een Bra- 
bander of een Brusselaar zijn ge- 
weest. Voorts moet hij in nauw con- 
tact met de Prins hebben gestaan, 
de veldtocht van 1568 hebben meege- 
maakt en mee naar Duitsland in bal- 
lingschap zijn gegaan. 

Tenslotte moet de dichter, zoals 
E. Smedes zegt, in het uitstekende 
artikel, dat hij onlangs gepubliceerd 
heeft in het „Tijdschrift voor Geschie- 
denis", spoedig zijn overleden, nadat 
het lied populair geworden was. Im- 
mers dit laatste geeft de meest ge- 
rede verklaring voor het feit, dat ge- 
durende lange tijd niemand als de 
dichter van het lied wordt genoemd 
en eerst veel later, onder voorbehoud, 

öoor ör a. kessen 

van de naam van de dichter wordt 
gewag gemaakt. 
Op grond van de zo juist genoemde 
voorwaarden meent Smedes, dat als 
dichter van het Wilhelmus te be- 
schouwen is Balthasar Houwaert, 
broer van de bovengenoemde patri- 
ciër en dichter Jean Baptiste Hou- 
waert en later Luthers predikant te 
Antwerpen. 
De gronden, die door Smedes voor 
het auteurschap van Balthasar Hou- 
waert worden aangehaald, zijn m.i. 
sterk overtuigend. De levensloop im- 
mers van deze laatste pleit hier zeer 
sterk voor. 
Balthasar Houwaert werd omstreeks 
1525 te Brussel geboren uit een aan- 
zienlijke familie. Hij studeerde te 
Leuven en werd licentiaat in de theo- 
logie en trad in de Dominicaner orde. 
Door de Reformatie van Luther ge- 
grepen, werd hij predikant te Ant- 
werpen, waar hij sterk voor zijn ge- 
meente in de bres sprong, medeop- 
steller was van de „Confessie  
binnen Antwerpen" en in nauw con- 
tact kwam met Prins Willem van 
Oranje. Deze heeft Balthasar^ Hou- 
waert tijdig kunnen waarschuwen, 
toen het al te dreigend werd. Vanaf 
dit ogenblik bleef hij in de omgeving 
van de Prins en trok mee in het leger 
om zijn veldtocht mee te maken. 
Toen deze laatste mislukte, onder- 
ging Balthasar Houwaert waar- 
schijnlijk de grootste geestelijke crisis 
van zijn leven. Immers, als jongen 
had hij zich van de wereld afgewend 
en zich in dienst gesteld van God. 
Getrouw aan hetgeen hij als zijn roe- 
ping zag, verliet hij het klooster, aan- 
vaarde de Reformatie en verkondigde 
haar in de Brusselse kerken. Uit 
Brussel verbannen, had hij opnieuw 
te Antwerpen zijn predikambt opge- 
nomen om wederom verbannen, al 
zijn hoop te vestigen op de veldtocht 
van Oranje. Deze mislukte echter 
en zo werd 's Prinsen leger ontbon- 
den en doolden al zijn volgelingen 
rond als schapen zonder herder. 
Na een wanhopige zelfstrijd heeft 
Balthasar Houwaert zich uit zijn 
grote geestelijke depressie omhoog 

1 getrokken gn zijn godsvertrouwen 
hervonden. Dit alles heeft hij m.i. 
mede uitgezongen in dat wondere, 
innige lied, dat als Wilhelmus ons 
volkslied geworden is en dat op zo 
ontroerende wijze uiting geeft aan 
een diep en innig godsvertrouwen. 
In de tijden, die nog niet zo lang 
achter ons liggen, heeft dit lied op 
zeer bepaalde momenten ons allen 
niet alleen diep kunnen ontroeren, 
maar ook bezielen, omdat er iets in 
ligt, dat van ons gehele volk en van 
alle tijden is. Het heeft een zekere 
eeuwigheidswaarde, omdat het terug- 
grijpt op wat diep ligt op de bodem 
van de ziel van ons volk. 
Balthasar Houwaert is, tragischer- 
wijze, vermoedelijk kort na zijn schep- 
ping, door een pestepidemie te Aken 
getroffen en naamloos in een massa- 
graf overhaast begraven, omstreeks 
1576. 
Zo is weliswaar zijn graf, zoals ook 
nog zo veel anders, van hem onbe- 
kend, maar als een eeuwig getuige- 
nis van zijn strijd, zijn wanhoop en 
zijn herwonnen geestkracht en gods- 
vertrouwen is ons gebleven dat zui- 
vere, vrome lied, het Wilhelmus van 
Nassauwe, waarvoor het nageslacht 
hem heel dankbaar moge zijn, omdat 
het een lied is van innigheid, stilt# 
en eeuwigheid. 



„"De Troostende" 

„Uervuld met diepen eerbied en bewondering, bren$ ik U allen hulde voor Uw 
verzet, dat gij al die lan^e en ban^e jaren hebt volbracht, een verzet, dat U 
samensmeedde tot een eendrachtig volk. dat zich zijn roeping bewust is . 

WILHELMINA 

Deze tekening wil de gedachte vertolken der Liefde, die de mens tot 
troost en hulp noopt, daar, waar vervolging en nood hem in geestelijke 
en materieele ellende hebben gebracht. 

De tekening geeft aan de linkerzijde een ruïne te zien, waarboven zich 
donkere wolken samenpakken. Daaronder bevindt zich de figuur van de 
ontvangster der troost. 

De rechterzijde der tekening stelt een paradijsachtig landschap voor, 
waar het vredig en vol schoonheid is. Daaronder bevindt zich de figuur 
der troostende. 

\ 

Het gelaat der jonge vrouw staat ernstig; zi| doordenkt het leed van de 
andere. Koesterend en teder liggen haar handen op de medemens, b.v. 
de onderste hand ligt op de onderarm der andere figuur zonder druk 
uit te oefenen, door de gespreide vingers deze arm iets omsluitend, als 
't ware. de medemens met zijn leed opnemend in het eigen wezen. De 
hand der oude vrouw is krampachtig tot een vuist gemaakt en op de 
borst geklemd van de jonge vroiiw. Hieruit spreekt al het gespannene 
van de mens, die zich met moeite handhaaft in het leven. Ook het gelaat 
dezer figuur is vol verstarring en verdriet. 
De bloemen, de karaf met water en de appel vertolken de symbolen 
der lafenis, geestelijk en materieel. R- hl- 

Het schilderij van Rinse Hamstra (Olivier) is door de LO.-LKP.-Stichtmg en de GOIWN. aangeboden aan H.M. de Koningin ter gelegenheid van Haar vijftigjarig regeringsjubileum. 
Met instemming van H.M. de Koningin is de reproductie ter beschikking gesteld van de medewerkers m het verzet. (Zie hiervoor de toelichting, twee pagina s terug.) 
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AT ICK U HELPEN MACH... 

/ê 

Deze gravure in een gulden 
werd geïnspireerd door het 
volksverhaal, dat Hare Majes- 
teit in de oorlogsdagen Neder- 
land heeft verlaten met een 
soldatenhelm op het hoofd. 

w 

elke schooljongen is niet stil geworden, toen hem voor het 
eerst werd verteld over het afscheid van Oranje, even voor 
de komst van Alva? Jaartallen kunnen vergeten worden, 
maar niet licht zullen uit het geheugen verdwijnen de woor- 
den van Egmond tot Oranje: Vaarwel Prins zonder land. 

Oranje trekt zich terug om de krachten te bundelen en te verzamelen, 
die hem zullen doen wederkeren, sterker en invloedrijker. Oranje zoekt 
niet de stilte van het ouderlijk slot Dillenburg, maar sterkt zich juist 
om op deze wijze het best de belangen van deze lage landen te dienen. 
Oranje... om landt, om luydt gebracht... het goede zoekend voor dit volk. 
Oranje keert weer... de eerste vrijheidsoorlog ontwikkelt zich. Steden vech- 
ten zich vrij, geuzen weren zich, burgers strijden. Koning Filips neemt 
de toevlucht tot het laatste middel: sluipmoord. Oranje is vogelvrij, de 
ban is over hem uitgesproken. Nergens veiligheid. 
Oranje antwoordt in zijn apologie. De zo bekende verzetsman Eduard 
Veterman, zoon van het oude volk, heeft in zijn drama; Vader des Vader- 
lands, de oude statige zinnen omgevormd. Hij legt — in de taal van onze 
tjjd — Oranje de woorden in de mond: 

Maar, mijne Heecen Staten, zo het Gods wil mocht zijn, dat, ó[ mijn 
eeuwige ballingschap, óf mijn dood u een oprechte verlossing zou bren- 
gen van zoveel kwaads, hoe dankbaar zou ik dan voor deze banvloek 
wezen en hoe gaarne zou ik een dusdanige dood willen lijden. Zo 11 
dunkt. Mijne Heeren, dat mijn heengaan of mijn dood u dienen kan: ik 
ben bereid u gehoorzaam te wezen. Zendt mij weg naar het einde der 
wereld — ik zal gewillig gaan. Hier is mijn hoofd, waarover geen 
andere vorst of overheid macht heeft dan U alleen; doet er mee, wat 
ulieden belieft tot welvaart en tot heil van Uw land. Maar zo gij meent 
dat de bescheiden verdiensten, die Ik in mijn lange en moeizame strijd 
heb verkregen, u en het vaderland dienstig kunnen zijn, laat ons dan met 
eendrachtige harten en wil het heil van dit goede volk aangrijpen. 
 fe Maintiendrai  

Zo zet Oranje de strijd voort in de eerste vrijheidsoorlog. Jean Jaurequi 
pleegt zijn mislukte aanslag. Getekend door strijd voor geloof en vrijheid 
is Oranje's gelaat. Op een Zondagmiddag in Maart is de aanslag gepleegd. 
Het wordt lente en blijheid. Op 2 Mei 1582 luiden de klokken en Oranje 
dankt in hét midden van Gods gemeente de Almachtige voor zijn be- 
houdenis. 
Drie dagen later luiden weer de klokken... een 5 Mei der droefheid. Zijn 
gemalin Charlotte de Bourbon, die door haar trouwe zorg het middel 
mocht zijn, dat Oranje herstelde, is niet meer. Haar dood was zijn leven. 
Een oud man van vijftig jaar gaat zijn weg door dit leven, zijn pel- 
grimage, alleen verder. 
De vijand rust niet. Op een zomerse dag, 10 Juli 1584, gelukt aan een Bal- 
thasar Gerards, wat aan velen mislukte. 
Oranje had een eeuwig rijk verworven als een getrouwe held... 

E 

euwen gaan voorbij. Weer trekt een Oranje zich terug om de strijd 
voort te zetten in het brandpunt der oorlogvoering. Onze Vorstin 
verlaat het Europees gedeelte van Haar Koninkrijk, om Haar eigen 
woorden „aan de Duitsers niet de dienst te bewijzen Zich gevangen 
te laten nemen, in practijk te brengen. 

Hoe voorgenomen vertrek naar Zeeland moet... de afreis naar Engeland 
worden. De lage duinen van de Zeeuwse kust verdwijnen langzaam aan 
de horizon en als de late middagschaduwen zich neigen, komt de kust 
van Engeland in zicht. 
Onze Vorstin verlaat het kleine land bij de zee, omdat er ogenblikken 
in het leven van een mensenkind zijn, dat men alleen maar kan wijken, 
om de zaak des te beter te kunnen dienen. Een Oranje gaat heen, omdat 
Haar post daar is, waar beslist wordt over het wel en wee van Haar 
Koninkrijk. 
Wat dit voor een grote figuur als Koningin Wilhelmina moet betekend 
hebben, Is niet uit te spreken. Zij bleef de fiere, ondanks Haar hoge 
leeftijd. Als wij ooit met alles, wat in ons is, vlak naast Haar hebben 
gestaan, dan was het in die moeilijke dagen. 
Toen grote Nederlanders van weleer zwegen, hebben een Weiter en 
Eykman, een Schijder en In 't Veld vertolkt, wat leefde in ons volk. 

Langzaam komt de trein tot staan op het Murkey Liverpool Station 
te Londen. Soldaten in Nederlands uniform springen op het perron. 

Ze zijn nog In volle oorlogsuitrusting met geweren, handgranaten en 
automatische pistolen. Deze mannen met hun gedeukte helmen rond onze 
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Vorstin, vormen een schril contrast met de vele rustig toeziende Londense 
burgers. Koning George van Engeland treedt naar voren om Hare 
Majesteit te begroeten; Haar gastvrijheid te bieden in de komende jaren. 
Twee Souvereinen... twee mensen bovenal in dit tragische uur. 
Gekleed in ruige mantel, de helm in de hand, omhangen met het gas- 
masker, zoals in jaren van vrede met moiré zijden sjerp van het groot- 
kruis, zo komt Oranje in Engeland aan, om de overwinning te behalen, om 
Haar volk te leiden door een donker dal. 
Onversaagd en vol energie gaat Zij daar, ongebroken van geest. „In 
Haar zestigste levensjaar", zo eens dé ooggetuige, Z.E. Min. Van Kleffens, 
„had het lot beslist, dat al Haar vredespogen vergeefs was geweest." 
„De Heer van hierboven, die alle ding regeert, die men altijd moet loven, 
en heeftet niet begeerd", dus werd de Vader des Vaderlands in de mond 
gelegd in ons volkslied. Het heden van Mei 1940 was de herhaalde ver- 
werkelijking van dit ons monument van de strijd voor geloof en vrijheid, 
verklankt in de woorden van het nieuw Christelijk lied. 
In Harer Majesteits boodschap aan de wereldpers, kort na aankomst 
in Londen geschreven, spreekt de Moeder des Vaderlands uit, wat de 
Vader des Vaderlands beleed in zijn apologie: 

„Boven het vrije Holland, zijn de lichten gedoofd, het raderwerk der 
industrie en de ploegen op het veld, die alleen werkten voor het geluk 
van een vredelievend volk, zijn plotseling tot stilstand gebracht en in 
dienst gesteld van een dood en verderf aanbrengende veroveraar; de stem 
der vrijheid, der liefde der verdraagzaamheid van religie is tot zwijgen 
gebracht. 
Slechts één hoop blijft nog leven temidden van de rokende puinhopen: 
de hoop en het vertrouwen van een Godvrezend volk, die door geen 
macht ter wereld hoe boos ook, kunnen worden uitgeblust ■— geloof in 
de alles overwinnende macht der Goddelijke gerechtigheid — een geloof, 
gesterkt door fiere herinnering aan vroegere gerichten Gods, manmoedig 
gedragen en in het einde glorierijk doorstaan, een geloof, dat verankerd 
ligt in de vaste overtuiging, dat een onrecht, dat het volk van Neder- 
land moet lijden, niet zal voortduren. 
Omdat de stem van Holland niet kan of mag worden gesmoord in deze 
dagen van vreselijke beproeving voor Mijn Volk, heb Ik het gewichtige 
besluit genomen om het symbool van Mijn Volk, zoals dit belichaamd 
is in Mijn persoon, over te brengen naar een plaats, waar het kan voort- 
gaan een levende en sprekende kracht te zijn, In deze tijden van univer- 
seel lijden wil Ik niet spreken van de pijnlijke onderzoekingen des harten, 
die Mij het nemen van dit ^besluit hebben gekost. 
Het besluit tot vertrek streed tegen het natuurlijk gevoel, dat Mij en 
Mijn Familie drong te blijven en mee fe lijden, hetgeen Mijn arm volk 
moest doorstaan. Indien Regeringspersonen zich laten leiden door een 
impulsief gevoel, zouden zij spoedig de stem van Nederland, juist het 

■ symbool van Nederland, van de aarde doen verdwijnen. 
 Wij moesten trouw blijven aan het motto van het Huis van Oranje, 
aan Nederland en aan dat overgrote deel van de wereld, dat strijdt 
voor hetgeen oneindig kostbaarder dan het leven is; 
Jc Maintiendrai. Ik zal handhaven." 

God leidt ieder van Zijn kinderen langs een eigen weg. In de tweede vrij- 
oorlog bleef ons Onze Vorstin bij het leven gespaard, op vaak verrassen- 
de wijze. In Haar leven kwam geen Balthasar Gerards... 
Bij dit gouden regeringsjubileum liggen twee foto's naast elkaar. 
De reproductie van een oud schilderij, een snapshot van deze tijd... Ze 
spreken één taal: 

Getekend door strijd voor geloof en vrijheid. 
Gedragen door één ideaal, kostbaarder dan het leven: Ik zal 
handhaven. 
Getuigend van onwankelbare trouw en liefde voor ons volk; 
Dat lek u helpen mach... 
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1940. Uitgeweken voor vijandelijk geweld. H.M. de Koningin komt in 
Engeland aan. 

   -        
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Is Ik niet wist, dat Koningin Wilhelmina een groot menselijk hart 
heeft, kon ik deze bijdrage voor „De Zwerver" beter ongeschre- 
ven laten; voor wat persoonlijke herinneringen heb ik de vergif- 
fenis van Hare Majesteit nodig want met welk recht, anders dan 
met het recht van de eerbiedige bewondering, maak ik ze open- 

baar ?; en voor een clichéartikel, Haar schilderend als de „Landsmoeder" 
met al de geijkte uitdrukkingen over 
Oranjezonnetjes én nog zowat, ben ik ten 

Toen de oorlog over ons losbarstte hadden wij vijf en veertig jaar een 
Koningin gehad, die de zware plichten van de constitutionaliteit op voor- 
beeldige wijze had vervuld en die deswege door heel Nederland, ook 
voorzoveel „rood", geëerbiedigd werd. Maar toen gebeurde „het". Toen 
moest de Regering naar Engeland en kwam het erop aan, dat de Konin- 
gin zou vóórgaan in een strijd, die alleen met die van onze tachtig jaren 

enenmale ondeugdelijk, erger: die stukken 
maken mij misselijk. Ik herinner mij een 
halfbakken verhaal van een Amerikaan — 
het stond in Readers Digest uitgetrokken, TWEEMAAL KONINGIN 
de naam van de schrijver heb ik niet ont- 
houden en dat is maar goed ook — die zijn 
publiek wou doen geloven, dat altijd wan- 
neer de Koningin langs de straten gaat een 
opgewonden menigte haar toebrult: 
„Landsmoeder, Landsmoeder!" Tot zulke 
nonsens komt de mens, die de aard heeft van de slechte hoveling en het 
gebrek aan onderscheidingsvermogen van de slechte mensenkenner. 
Ik heb er niets tegen (integendeel!), dat ons volk het vijftigjarig 
jubileum van Koningin Wilhelmina luidruchtig viert; ik heb er ook 
niets tegen, dat bij Haar afscheid als Koningin alle, ontelbare, 
Staatsdaden gememoreerd worden die in een halve eeuw besloten 
liggen. Nochtans behoud ik mijzelf de vrijheid voor om in de ko- 
mende feestdagen voor mijzelf iets anders te gedenken dan de opeen- 
volgende watersnoden, kabinetten, geopende spoorlijnen, bruggen en ten- 
toonstellingen: ik „vier" de grootheid van een karakter, de sterkte van 
een rechtsbesef, de vastheid van een vrijheidsgeloof, en, boven dat alles 
nog, de zuiverheid van begrip voor een volk in nood. Want dat alles 
maakte voor mij Koningin Wilhelmina anders dan alle anderen. Anders, 
en groter. 

Door Mr. G. J. VAN HEUVEN GOEDHART 

Uit vervlogen jaren herinner ik mij verhalen over wat er allemaal was 
voorgeschreven voor een bezoek bij de Koningin. Een jacquet, een hoge 

hoed, en een hele serie verdere plichtplegingen die door een hofdignitaris 
precies en tevoren werden uitgelegd. 
Ik heb eraan gedacht, toen ik op 20 Juni 1944 op audiëntie ging, voor 
het eerst van mijn leven. Gaat U eens een dag en twee nachten in het 
heetst van de zomer in Spanje in het schroeftunneltje van een Noors 
bootje leven. Een tunneltje waarin je niet rechtop kunt staan en waar- 
doorheen de as van het schip loopt. Een tunneltje, dat vol raakt van heel 
fijn oliestof, zodra die schroefas begint te wentelen. Zit daar eens een 
dag of wat in met een lichtgrijs colbertje. Wedden, dat U eruit komt 
als ik: een wandelende olievlek? Wedden, dat U zich doodgeneert om 
ermee in Londen rond te lopen,'waar in 1944 — want over dat jaar heb 
Ik het — textiel krap en punten haast niet te krijgen waren? Wel, zie- 
daar mijn uitrusting voor mijn eerste audiëntie en de verzekering erbij, 
dat ik tevoren heus wel heb opgebeld om te weten te komen of dat nu 
wel aanging: Zó bij de Koningin komen! 
Maar óf het aanging! Ik moest maar komen zoals ik was, luidde de 
boodschap en daar ging ik dan. Toen ik echter een paar minuten tegen- 
over Haar had gezeten, was il& het allemaal vergeten. Toen ging het 
gesprek alleen nog maar over ISEderland, over het verzet in Nederland, 

iver de bevrijding van Nederland. Toen 
de blocnote die voor de Koningin lag, 
rdigheden .van alle Engelandvaarders, 

..Wik allemaal nog helemaal het geheim 
id jiuèfe Dat zat, laat ik het nu maar eens 

over de ellende van Nederland, 
gleed er telkens een potlood ovi 
want Zij noteerde alle wete: 
en onthield ze ook. Maar 
van mijn spoedige gerus; 
rechtuit zeggen, in de mSederlij 
dat Zij allerhuiselijkst zei^thee 
een paar documenten uit een kast 
niet alleen voor zaken vap&r niet minde 
seerde. „En nu moet U va; 
de Koningin en meteen %f 
28 kilo afgevallen bezoc' 
van pannekoeken?" Ee 
echte dikke, Nederlandse p 

de Koningin. Dat kwam, door- 
k en een koekje aanbood, zelf 

en, zelf bedrijvig was en zich 
r Haar bezoeker zelf interes- 

ag eens echPSNederlands bij mij eten", zei 
aan kwam een voor een in de Pyreneeën 

ate aantrekkelijke vraag: „Houdt U 
r stonden ze op tafel; het waren 

oeken, ik verzejcer het U. 

Dat was nu precie# de Konil 
soonlijke gave: eefvlieve oudl 

dag en nacht, lezer en ik weet 
strijd van Haar Vaderland. Wj 
van een der getuigen tK^hir 
kelijk „gekend" in al Haaf gro 
kans kreeg zou ik alle scholei 
vertellen. Want dat is het 
begrijpen: dat wij in de t 
beeld van moed en trou 
om uit duizend en ee: 
bouwen, die daarin is 
grip voor wat wij hie' 
mand Haar huldigen, 
ging ze kan omvatte: 
Oranjes de grootste zijn. 
vijftig jaar. Ik weet ni 
waarover Zij in 1898 
Bedenkt gij, dat toen d 
de sociale wetgeving we 
al als een oproerkraaier e; 
gold; dat zulk een ven 
king kwam en dat hij o 

gaan 

Wi 

,t was Haar hoogst per- 
e dag en nacht — ik zei: 
zig was met de vrijheids- 
re voorrecht heeft, daar- 

oningin Wilhelmina wer- 
at voorrecht en als ik de 

m om er een uur van te 
Tjes van Nederland moesten 
ingin hadden, die een toon- 

belachtig heeft ingespannen 
tian4|trijdend Nederland op te 

isters de baas was in be- 
aren te hcleveh. Voor dat alles kan nie- 
maten zijn te groot dan dat enige huldi- 

(jtérlandse geschiedenis zullen twee 
gin Wilhelmina regeerde 

ij: maar van het Nederland, 
geen rechte voorstelling, 

tere stap op het terrein van 
een socialist nog gans en 

aanvaardbaar vaderlander 
ipenbaar ambt in aanmer- 
de beginselen" republikein 

of meer uur per dag in was; dat kinderen van twaal: 
fabrieken werkten, er geen leerplicht bestond en geen algemeen kies- 
recht — dan pak ik zo maar een trek of wat van een land, dat toch ook 
„Nederland" heette, maar dat van het onze hemelsbreed verschilde. 
Het jonge Koninginnetje, dat er toen over regeerde, regeerde inder- 
daad „erover" en stond zelf zover boven Haar volk, dat dit volk 
zich van Haar door een onoverbrugbare afstand gescheiden wist. Zoals 
wij van verre de Koningin zagen, zo zag de Koningin van verre ons: 
tussen Haar en Haar volk lag een wereld, of liever: hing een gordijn, al 
was het dan geen ijzeren, Wie eerlijk durft zijn — hetgeen lang niet altijd 
voordelig is! — erkent dat het Nederlandse volk van toen en van nog 
heel lang daarna in zijn Oranjeliefde iets plichtmatigs, iets traditioneels 
bezat, maar niet iets, dat lééfde in de warme sfeer van het eigen hart. 

Ik heb elders eens gezegd, en ik moge het hier herhalen, dat Koningin 
Wilhelmina tweemaal Koningin is geworden: eenmaal in 1898 en 

eenmaal in 1940, en dat daarin het geheim van Haar grootheid steekt. 

vergeleken kan worden. Vóórgaan: niet door hooghartigheid jegens de 
vijand alléén, maar, veel meer nog, door zich te vereenzelvigen met iedere 
Nederlander die persoonlijk deelnam aan het verzet; door elke afstand 
tussen zichzelf en het volk weg te vagen en, hoezeer ook door Haar bal- 
lingschap van dat volk gescheiden, er midden in te gaan staan. Het is 
en blijft mij raadselachtig hoe Koningin Wilhelmina, na vijf en veertig 
jaar van traditioneel regeren, bij machte is geweest, dit tweede, gans 
andere Koningschap zo onverbeterlijk te bekleden, zó onverbeterlijk, dat 
elk bezet land met een geëmigreerd vorst ons erom benijden kan en 
benijd heeft. Maar al begrijp ik dan niet hoe Koningin Wilhelmina tot 
die metamorphose in staat is geweest, ik geloof zeker dat zich 
hier een Oranje-eigenschap openbaarde, die dunkt mij ook de „Vader des 
Vaderlands" zo groot maakte in onze ogen: een eigenschap, die neer- 
komt op het hebben van een onfeilbaar begrip voor wat er in het volk 
zélf omgaat. Ik maak mij niet aan onwaarachtigheid schuldig wanneer 
ik zeg, dat ik al vóór 1940 bij het nalezen van door de Koningin gehou- 
den redevoeringen soms de vraag had voelen opkomen of niet hier en 
daar in die redevoeringen zich een vrijheidsbegrip openbaarde, dat de 
zuivere kern is van de Nederlandse traditie. De Koningin kon ineens 
iets zeggen, dat je het gevoel gaf: dat is een opvallend Nederlands geluid, 
dat je van geen enkele andere zijde hoort. Maar ik weiger te geloven, 
dal/er één Nederlander is voor wie de omwenteling, waartoe de Konin- 
gin in 1940 in staat bleek, géén openbaring is geweest. 
Zij wachtte niets af. Zij sprak haar Kabinet moed in op de dag van de 
aankomst in Londen en die dat-bijwoonden vergeten het nooit. Zij stelde 
huis en hart open voor iedere vrouw en man, die ten aanzien van het 
verzet tegen de Duitser een hart had „dat het niét laten kon" en ver- 
eenzelvigde zich met dat verzet zo volledig dat zij onbeschroomd in 
radiotoespraken woorden als „schurken" en „moffen" gebruikte, daarmee 
de Nederlandse deftigheid opschrikkend uit de dut. O ja, er zullen in 
die dageij heel wat theekransjesmevrouwen en zéér welopgevoede Neder- 
landers zijn geweest, die de vaderlandse hoofden schudden en zeiden: ,,Hè 
nee, dèt, moest de Koningin nu toch niet doen". Maar die begrepen het 
dan ook niét. Want dat moest de Koningin nu juist heel precies wèl doen. 
Zij sprong ermee over de hekken van traditie, zij greep Haar volk in 
het hart, want Duitsers wéren niet „vijanden" of „overweldigers", maar 
inderdaad: „Moffen" en „schurken". 
E n de Koningin deed veel meer. Zij werd de non-stop-draaiende motor 

van het verzet. Zij dacht aan niets anders, vond althans niets anders 
van werkelijk belang. Haar hart was altijd in Nederland. Zij heeft onafge- 
broken vijf jaar lang persoonlijk oorlog gevoerd. Zij verwaarloosde niets. 
Ik herinner mij hoe de Koningin mijn oordeel vroeg over Haar plan om 
eigenhandig een brief te schrijven aan alle kinderen van Nederland, die 
dan, net als de „Vliegende Hollander", uit de lucht aan onze jeugd kon 
worden bezorgd. Ik was er vlak voor. Toen heeft de Koningin een 
brief opgesteld, zó volstrekt menselijk en kinderlijk tegelijk, zó geschreven 
van de verzetsgeest uit'en met zulk een ijzeren geloof in onze herrijzing, 
dat ik het stuk een hele dag op mijn tafel liet liggen om mij er tussen 
vervelende paperassen door aan op te warmen. Gelukkig dat een snelle 
ontwikkeling van de gebeurtenissen de verzending van de brief niet meer 
nodig deed worden, maar doodjammer dat jong Nederland hem nooit 
gelezen heeft. 
En wilt ge nog een voorbeeld van Haar verzetsgeest, dan kiest ik uit vele 
het geval van Peter Tazelaar, de man die in 1941 op het Scheveningse 
strand ;,aanspoelde" met een door de Koningin en Prof. Gerbrandy ge- 
tekende opdracht om te trachten Wiardi Beekman en nog een Neder- 
lander naar Engeland te krijgen. Peter was het, die in Januari 1942, toen 
het groepje door een strandpatrouille was overvallen, zich in het ijskoude 
water liet zakken, en een uurtje later „als een rinkelende Kerstboom" 
door de duinen naar Wassenaar ontkwam; Peter was het, die de volgende 
dag opnieuw naar het strand trok om het nog eens te proberen en die 
toen gepakt werd, maar zich „eruit kletste"; Peter, die tenslotte 
via Zwitserland en Portugal in Londen wist terug te keren, en die daar... 
niet werd vertrouwd omdat men dacht, dat zulk een „vlotte" reis op 
verdachte Duitse relaties wees! Toen ik in Londen kwam — in Was- 
senaar had ik met Peter in 1941 contact gehad — ben ik hem gaan 
zoeken. Dat was niet eenvoudig want ik wist alleen maar, dat hij 
„Peter" heette. Hij is opgedoken en bleek te zijn  korporaal bij de 
Nederlandse brandweer in Londen, diep gedesillusionneerd natuurlijk. 
Ik heb de buitenkans gehad ertoe te kunnen bijdragen, dat zijn werk in 
het juiste licht kwam te staan, dat hij de Militaire Willemsorde kreeg 
en de rang van Luitenant, maar nooit vergeet ik de geestdrift, waar- 
mee de Koningin dat eerherstel bevorderd heeft, noch ooit die zon- 
nige middag op Maidenhead, waar alle in Engeland aanwezige dragers 
van de M.W.O. bijeen waren om getuigen te zijn van het. grote ogenblik, 
waarop de Koningin persoonlijk Peter Tazelaar de ridderslag gaf. Daar 
zat die middag de Koningin temidden van vechtjassen, van kerels die, 
waar en hoe dan ook, zich in het verzet tegen de „Moffen" hogelijk had- 
den onderscheiden en, toeschouwer daarbij, heb ik toen nog eens leren 
begrijpen, dat ik het onschatbare voorrecht had Koningin Wilhelmina 
de Tweede te aanschouwen. 
Ach nee, redactie van „De Zwerver", overlezend wat ik schreef vind ik 
het mager en beneden de maat. Laat ik ophouden. Gelukkiger stervelin- 
gen verstaan de kunst om de preciese uitdrukkingen te vinden voor elk 
gevoel dat hen bezielt. Ik kén het niet. Zelfs niet in tweeduizend Neder- 
landse woorden, die U mij toemat. Maar laat mij dan eindigen met het 
getuigenis van mijn geloof, dat nimmer dit Nederland een Koningin zal 
hebben van wie zó gelden zal wat geldt en gelden blijft van Haar: Zy 
streed met de strijdenden, Zij verzette zich met de verzetters; en  Zij 
vereenzaamde met de vereeenzaamden. 

 .     
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0 Een sprookje 

dat werkelijk 

gebeurd is. 

die „Stefke" van de KP s ene mooie, 
„Margriet". 
Ge moet hem kennen. Toen zijn leider Wim 

Duwé (Wim Andriessen) gepakt was en kort 
daarop, 15 Augustus 1944, met drie anderen werd 
gefusilleerd, nam hij de leiding, wierf een stelletje 
flinke jongens aan om de oude Kerngroep en 
toog aan het werk. Hij liet de lijn van Den Bosch 
naar Nijmegen op enkele punten springen öm 
het wegvoeren der gevangenen uit kamp Vught 
te helpen tegenhouden en, genesteld op de front- 
lijn, die na de landing der para-troops dwars door 
de Meierij van Brabant kwam te lopen, hielp hij 
met zijn kornuiten de Engelsen, wat hij kon en 
KP'de tussen de moffen door, dat het een lust 

En toen de opmars der geallieerden tegen Den 
Bosch begon, beet Stefke's „Margriet" de spits af 
en leverde de voorgevechten aan de rand der stad. 
Als eersten hier traden zij toe tot de Stoottroe- 
pen en menige Duitse patrouille, die zich over de 
Maas, de nieuwe frontlijn, waagde, beet voor hen 
in het zand. Bij het offensief tegen Kleef stonden 
Stefke en de zijnen in de eerste rijen. 
Neen, Stefke had heus niet alleen zijn naam daar- 
aan te danken, dat hij, als ongekroonde koning, 
na de bevrijding van Den Bosch, waaraan hij zo'n 
actief deel had, bevelen tot aanhouding en vrij- 
lating gaf, die later wel eens herziening behoef- 
den. Wie maakte er toen geen fouten! En Stefke's 
elementaire eerlijkheid en stellige goede trouw 
stonden — en staan nog — buiten kijf. 

r r oc was deze Stefke, die op zekere dag een 
*■ briefje thuis gebracht kreeg, netjes gedrukt, 
met het stadswapen op de enveloppe. Dat was 19 
Maart 1945. Hij werd daarbij verzocht „aanwezig 
te willen zijn in het raadhuis der Gemeente 
's-Hertogenbosch op Dinsdag 20 Maart des na- 
middags te 2.45 uur voor een dringende bespre- 
king, welke bespreking door hoge autoriteiten zal 
worden bijgewoond. Er wordt in ieder geval op 
Uwe komst gerekend". En aan de voet stond: 
„Kleding der heren, indien mogelijk, donker col- 
bert costuum". 
Zou het waar zijn? Wie waren die hoge autori-. 
teiten ? De Koningin ? 
Zij was in het land. Had Middelburg, Roosendaal, 
Breda, Tilburg bezocht. Zou Zij, de hoge Lands- 
vrouw, ook hier komen ? Maar dat kon toch niet ? 
Er was wel veel over gesproken, maar Den Bosch 
was frontstad. Regelmatig verschenen er nog 
Duitse patrouilles tot aan de rand der buitenwij- 
ken. Zij hadden nog helpers binnen de muren. 
Iedere dag vielen er granaten. 
Zij was het. Onofficieel. Maar het gerucht had 
zich snel verspreid en duizenden waren op de 
been in een ongekende ontroering. Den Bosch, 
levend onder de dagelijkse druk van V I's en gra- 
naten, rommelig en rumoerig door de eindeloze 
ononderbroken stroom van tanks en trucks, op 
weg van Antwerpen naar Duitsland, dag in, dag 
uit en dag en nacht, maakte zich voor één dag uit 
zrjn beklemming los om de Landsvrouwe te zien 
an te begroeten. En de Bossenaar begroette Haar 
als een moeder, die na lange afwezigheid tot haar 
kinderen is teruggekeerd. Dat was het overheer- 
sende gevoel in het Zuiden in die dagen, waarin 
het gezag een vertrouwemscrisis doormaakte: de 
Koningin is terug, nu zal weer alles in orde ko- 
men. Ik geloof niet, dat Hare Majesteit ooit zó 
tastbaar dicht te midden van Haar volk heeft 
gestaan. 

Dieën middag om kwart voor drie was Stefke er, 
en met hem een twintigtal uit het verzetswerk. 
Gewone jongens. De boerenstrijder naast de kapi- 
tein uit het Nederlandse leger. De KP-er en de 
leider van het studentenverzet. De Militaire Com- 
missaris uit Den Bosch, die de OD had georga- 
niseerd en de bakker, die zijn rol in het natura- 
apparaat had gespeeld. De duik-kapelaan en de 
gereformeerde dominé. De pilotenhelper en de 
persman. Daar waren ook de moedige helpsters 
onzer gevangen vrienden: de representanten van 
het Vughtse Rode Kruis en het stationswerk. 
Hare Majesteit had — zoals elders — de wens te 
kennen gegeven om met de illegale werkers alleen 
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Gaat dat zo maar. 
Door Dr. Claudius Prinsen. 

Wat zijn er goede dingen te schrijven over 
onze Koningin. De veelheid van gebeur- 

tenissen uit Haar rijke leven dwarrelen ons 
voorbij als wij er aan denken. 
Haar goede voorbeeld vervult ons met trots; 
Haar wijsheid maakt ons bescheiden en Haar 
werkkracht boezemt ons ontzag in. 
Ik wil over dit alles niet uitweiden, want ik 
beloofde de redactie van „De Zwerver" iets 
te schrijven over het bezoek van de Koningin 
aan Roosendaal kort na Haar terugkomst in 
het Vaderland. 
Alle ingezetenen waren op de Markt bijeen 
om Haar toe te juichen. Het stadhuis blonk 
van binnen en van buiten. Er was zó gepoetst 
en geboend, dat het Gemeentebestuur alle losse 
vloerkleden aan de grond liet spijkeren, om- 
dat de gladheid van de vloeren het gaan 
levensgevaarlijk had gemaakt. 
In de ontvangstzaal waren enige verzetslieden 
aanwezig. Gemakkelijk was de keuze niet ge- 
weest, want er waren meer dapperen dan de 
zaal in redelijkheid kon bergen. 
De Koningin leek veranderd, ouder geworden 
en met de begrijpende mildheid, die daaraan 
eigen is. Allen ondervroeg Zij over het bin- 
nenlands verzet. 
Bij de thee werden er gebakjes aangeboden en 
met wat bezorgdheid en een nog niet weten, 
hoe het in het arme Vaderland precies was, 
vroeg zij op een beminnelijke wijze: „Gaat dat 
zo maar met die gebakjes? En mag hier al dit 
electrisch licht nu branden?" Toen Haar ge- 
antwoord werd: „Als Moeder thuis komt na 
een lange reis, moet men zijn armoede ver- 
geten", keek Zij de spreker aan om even te 
onderzoeken of hij meende, wat hij zei, en toen 
kwam de dankbare glimlach, welke men 
schenkt als loon der genegenheid. „Misschien 
zouden wij toch goed doen de gebakjes voor 
de kinderen te bewaren", zei Zij. 
Aan dit woord heeft de Roosendaalse jeugd 
een tractatie te danken gehad. 
De Secretaris maakte Hare Majesteit attent 
op de nieuwe ambtsketen van de Burgemeester. 
Deze was door de ingezetenen aangeboden, 
omdat de oude door een N.S.B.-burgemeester 
was gedragen. 
„Wat hebt U met de oude gedaan", vroeg 
Hare Majesteit aan de Burgemeester. 
„Aan het museum gegeven. Majesteit". 
En met een jeugdige felheid, die als een 
krachtige vlam uitschoot, zei Zij; „U had hem 
in de smeltkroes moeten doen!" en Haar vuist 
balde zich. 
Daarna werden de ingezetenen nog eens van 
het bordes ten afscheid gegroet. Hare Majesteit 
vertrok. Wij bleven achter en waren eén 
kostbare heugenis rijker. 

Breda, 7 Augustus 1948. 

te zijn. De wnd. Commissaris der Koningin en de 
wnd. Burgemeester trokken zich terug. Zelfs de 
Hare Majesteit trouw begeleidende adjudant ver- 
dween. Op het ongedwongen verzoek van Hare 
Majesteit belastten de genodigde dames zich met 
het serveren van de thee en de gereedstaande 
diensters werden weggezonden. We waren „onder 
ons"! 

ü n toen gebeurde het, dat aan Stefke gevraagd 
*—J werd om iets te vertellen ovfer de wederwaar- 
digheden der KP „Margriet". En luitenant Stefke 
sprong op en ging in de kring staan in de hou- 
ding vóór het tafeltje van de Hoge Vrouwe. En 
onopgesmukt en zonder omhaal vertelde hij van 
de gevallen jongens en de gevechten om Den 
Bosch. Een eerlijk verhaal van een eenvoudige 
volksjongen  Aan het eind van zijn korte ver- 
haal gekomen zei Stefke, dat zijn „jongens" hem 
gevraagd hadden een cadeautje te geven aan de 
Koningin. En Stefke hield met zijn linkerhand 
de rand van de rechterbroekzak en met zijn rech- 
ter tastte hij diep daarin — ge weet hoe diep die 
uniformzakken zijn — en uit het diepste viste 
hij een klein doosje op. En probeerde het open te 
maken. Maar of het kwam van zenuwachtigheid 
of emotie, ik weet het niet, het vlotte niet goed. 
En toen zei Hare Majesteit: „Wacht Stefke" — 
„Stefke" zei Zij, ik heb het zelf gehoord, en allen 
die erbij waren. — „Wacht Stefke" zei de Konin- 
gin, „ik zal U helpen". — En Zij, de Landsvrouwe, 
nam het doosje uit Stefke's onwennige handen en 
maakte het zelve open. En Stefke vertelde de 
Landsvrouwe, dat er vijf draaginsignes inzaten, 
vijf zilveren margrieten „één voor U, Majesteit, 
één voor de Prinses en drie voor de kleine Prin- 
sesjes". 
En toen zei de Koningin: „Dat is veel te mooi, 
Stefke, dat had U niet mogen doen. Die had U 
niet van zilver mogen laten maken; eenvoudig 
aluminium of blik was goed genoeg geweest. 
Want de waarde van deze margrieten is niet 
daarin gelegen, dat zij van zilver zijn, maar dat 
zij het ereteken zijn van een zo dappere KP als 
de KP „Margriet". Ik beschouw het als een hoge 
onderscheiding deze te mogen ontvangen en ik 
verzoek U, Stefke, mij zelve die onderscheiding 
te geven." 
En de grijze Vrouwe, Die alle zorgen van een 
heel volk te dragen heeft, stond op en ging in da 
kring der illegale werkers staan, in stram mili- 
taire houding, en de Commandant van het derda 
bataljon Stoottroepen, de eenvoudige, eerlijka 
KP-er Stefke, speldde de zilveren margriet op da 
linkerrevers van de mantel van Wilhelmina Ko- 
ningin der Nederlanden  
En Stefke zelve stamelde: „Majesteit, veel kan 
ik niet meer zeggen, maar dit zeg ik U: wfl 
blijven U trouw  trouw tot in de dood." 
En met beide handen greep de Koningin de hand 
van Stefke en dankte hem. 
Ik schaam mij niet te zeggen, dat ik tranen ge- 
zien  en gevoeld heb. 

Nog geen uur later vielen er granaten op de In- 
middels verlaten markt 

KEES-NBO. 
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OP BEZOEK BIJ DE MOEDER DES 

z,en jeugdfoto 
in Friese klederdracht 

Omstreeks de jaarwisseling 1944.45 ga[ de Koningin de wens te kennen om door een aantal pet' 
sonen te worden ingelicht over de toestand in het bevrijde Zuiden. 
De keuze zou moeten vallen op personen uit verschillende lagen der bevolking en van ver- 
schillende politieke- en geloofsovertuiging, zodat de Koningin een zo ruim mogelijk beeld zou 
kunnen krijgen van de moeilijkheden, verlangens en bezware >, die gevonden werden bij het 
bevrijde deel van Haar volk. 
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Er was wel gerede aanleiding voor Hare 
Majesteit om zulke voorlichting te vragen! 

In de chaotische toestand, waarin het Zuiden 
zich kort na de bevrijding bevond, kwam maar 
langzaam verbetering. 
Er waren veel misstanden, ook misverstanden, 
die om verbetering en opheldering vroegen. De 
gezagsverhouding tussen de regering in Enge- 
land, het Militair Gezag en de civiele autoriteiten 
in de bevrijde provincies liet aan duidelijkheid te 
wensen over. Het optreden van de Ministers, die 
zich tijdelijk in Oisterwijk vestigden om van 
daaruit de situatie te besturen, vond geen 
algemene Instemming, vooral niet bij de oud- 
illegaliteit, die zich kort na de bevrijding had 
georganiseerd in de „Gemeenschap Oud-Illegale 
Werkers Nederland" (GOIWN). 
Bij het gemengde gezelschap, dat zich begin 
1945 voor de reis gereedmaakte bevond zich één 
dame, de bekende socialiste mevr. Verwey-Jon- 
kers, en voorts een vijftiental mannelijke vogels 
van diverse pluimage uit de provincies Limburg, 
Zeeland, Noord-Brabant en bevrijd Gelderland. 
Verschillenden waren lid of functionaris van de 
GOIWN, maar een belangrijk deel was buiten 
deze Gemeenschap gekozen. 
Daar wij op de heenreis niet van de luchtVerbin- 
ding gebruik maakten, waren wij enkele dagen 
onderweg — 't was per slot nog oorlog! — maar 
dit had het grote voordeel, dat de reisgenoten op 
ongedwongen wijze met elkaar kennis konden 
maken. En het bleek al spoedig, dat wij het 
over de hoofdzaken, waarover het in die over- 
gangstijd ging, met elkaar vrijwel eens waren. 
Min of meer als „los zand" aan elkaar hangend 
vertrokken, kwamen wij als een echt „team" bij 
de Koningin aan! 

Het behoeft nauwelijks vermelding, dat wij vol 
gespannen verwachting vertrokken! 

Wij verheugden ons op de ontmoeting met Hare 
Majesteit. Onze liefde en eerbied voor de Lands- 
vrouwe waren tijdens de bezetting alleen maar 
gestegen. 
Door Haar voorbeeld en Haar woord was Zij 
een steun van'- niet hoog genoeg te schatten 
waarde geweest voor de houding van verzet bij 
ons volk. Vooral sinds de bevrijding hadden 
verschillende gelukkigen, die de Koningin reeds 
hadden ontmoet, ons bericht van Haar grote 
zorg voor Haar volk, Haar belangstelling voor 
en kennis van het verzet, Haar onvermoeide 
ijver, Haar wijs inzicht. En nu mochten wij 
zelf naar Haar toe, om de Koningin te vertellen 
hoe het hier in het Zuiden ging. Enerzijds met 
een bezwaard gemoed, want we hadden over véél 
moeilijkheden te spreken, aan de andere kant 
met een gerust vertrouwen, als van kinderen, die 
bij Moeder hun leed gaan klagen. Onze reis ging 
via Brussel, naar de Belgische kust, van daar 
in convooi naar de overkant, waar we ons hart 
sneller voelden kloppen, toen wjj op een aantal 
schepen de geliefde Hollandse driekleur zagen 
wapperen. Tenslotte belandden wij in het mooie, 
in een prachtig oud park gelegen, Engelse land- 
huis, waar de Koningin verblijf hield. En daar, 
direct na aankomst, werden wij in de hal door 
Dr. Beel aan Hare Majesteit voorgesteld. 

De Koningin, door de oorlog gedwongen uit 
Haar land uit te wijken, ontving Haar gasten 

op vreemde bodem, in overeenstemming met de 
omstandigheden, waardig, eenvoudig en zeer har- 
telijk. Wij ontmoetten een bejaarde, eenvoudig 
geklede vorstin, die ons vriendelijk begroette, 
maar aan wie het toch wel te zien was, dat Zij 
veel leed had doorstaan. 
Wij hadden gerekend na de avondmaaltijd enkele 
uren onder elkaar te zijn en tezamen te over- 
leggen, maar dat liep anders! Aanstonds zouden 
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Onlangs hield de koningin inspectie op de „Karei 
Doorman". 
Stram, bewegingloos, stonden de manschappen 

op het glanzend geboende dek aangetreden en alles 
droeg, zoals immer inspecties, de koude onaandoen- 
lijkheid van streng officieel vertoon. Langzaam, scherp 
keurend, liep Hare Majesteit langs de blauwe matro- 
zenhaag waarboven zelfs de in strakke spanning ge- 
lijk-geplooide gezichten in uniformiteit niet onder 
deden voor welk ander onderdeel van het indrukwek- 
kende ceremonieel. 
Totdat, ineens, de hoge gast zelf, blij verrast, de be- 
klemming verbrak, toen Zij, Zich tot een van de 
mannen uit het gelid wendende, met hartelijke belang- 
stelling uitriep: „Hé, mijnheer X  hoe gaat het 
met U." 
Mijnheer X  was een oud-Engelandvaarder, een 
van de kinderen van de Oranjehaven, waarvan de 
Koningin de moeder wordt genoemd. 
„Aan de moeder van Oranjehaven" staat dan ook op 
de medaille, die ter gelegenheid van Harer Majesteits 
jubileum uit naam van alle leden van het Oranjeha- 
ven-gezin Haar zal worden aangeboden en wellicht 
ligt aan geen eretitel een meer welgemeende dank- 
baarheid ten grondslag dan aan deze roerende be- 
naming, die* Zij verdiende toen Zij met gulle harte- 
lijkheid Haar naar Engeland overgekomen landge- 
noten de moed insprak, die anderen, ook Nederlan- 
ders, eruit hadden weten te administreren. 
Want tegenvaller stapelde zich op tegenvaller, zo- 
dra de Engelandvaarder de vrije wereld had bereikt. 
De eerste gang was naar de z.g. patriotic-school, 
een Engelse security dienst, waar de pas-aangeko- 
menen, soms weken achtereen, op een niet bepaald 
aangename wijze werden getest om hun graad van 
zuiverheid vast te stellen. Was deze vuurproef met 
succes doorstaan, dan verviel de man in handen van 
een gelijksoortige Nederlandse afdeling, die een en 
ander nog eens dunnetjes over deed, waarna ten- 
slotte het antichambreren op de departementen begon, 
misschien wel de meest ontmoedigende phase in het 
lange proces, dat aan de actieve inschakeling voor- 
afging. 
O zeker, de eerst-aangekómenen werden er met war- 
me bewondering én verkwikkend enthousiasme be- 
groet, doch het duurde niet lang of de belangstelling 

van taHielt 

voor hen begon in regeringskringen te tanen. Vooral 
toen de vlucht uit het benarde vaderland, onder de 
toenemende druk der omstandigheden, met een steeds 
grotere frequentie plaats vond, verzuurde spoedig 
alle aanvankelijke hartelijkheid. De Londense bureau- 
cratie vond het maar bar lastig om al die als uit de 
hemel gevallen kerels, die dikwijls ook nog hele bal- 
ken vol noten op hun zang hadden, een plaatsje aan 
de staatsruif te verschaffen. Het was ook inderdaad 
er lastig voor een regering, die als gast in een vreemd 
land moest verkeren. Zij bevond zich in een 
hoogst onaangename positie want zij was ook niet 
vrij in haar doen en laten, zij was aan vele regels 
gebonden en zij had rekening te houden met duizend 
en één (over) gevoeligheden van een ver boven zijn 
krachten werkende (en dus) geprikkelde gastheer. 
Anderzijds waren ook lang niet alle Engelandvaar- 
ders van het gehalte als een van die eerste studenten, 
die op de vraag, wat hij het liefst zou gaan doen, 
antwoordde: „Dat kan me niet schelen. Zet me 'daar 
in, waar Nederland me het best kan gebruiken. Is dat 
op de Noordpool, all right. Is het op de Zuidpool, 
oké." Vooral onder de later-aangekomenen bleken 
lieden te schuilen, die, om de een of andere negatieve 
reden, uit het vaderland waren gevlucht, en die, een- 
maal in Engeland, alleen op grond van hun geslaag- 
de vlucht, rechten meenden te kunnen laten gelden 
op de onderdanigste dank van het ganse kabinet mits- 
gaders op de beste baan in het vrije koninkrijk. 
De wrijving werd groter en groter en van weerszijden 
werd volhardend en fris — soms onfris .— gekankerd 
met als enig resultaat, dat de verhoudingen nog slech- 
ter werden. Jongens, die hadden gedacht direct in een 
vliegtuig te worden gepoot of prompt achter een 
kanon te worden gezet, liepen dikwijls eerst weken- 
lang met hun ziel onder de arm rond om daarna als 
pennelikker achter een stoffig bureau te worden 
geplant. 
De excellenties waren goede, be|te, brave kerels, rijk 
aan bestuurservaring maar dood-arm aan voorstel- 
lingsvermogen, Ze snapten er weinig van, wat er in 
deze kerels, die alles, alles hadden geriskeerd om de 
moffen te kunnen bevechten, omging. 
Die het wel gegreep was de met moeiten en zorgen 
overladen vorstin, die nooit naliet een pas-aangeko- 
men Engelandvaarder bij zich te roepen om met hem 

f 

avtn. 

te bepraten wat op zijn hart lag. Zon bezoek bete- 
kende voor hem een ware verkwikking, want meestal 
voor het eerst ontmoette hij een hooggeplaatste figuur, 
die begrip bleek te hebben voor zijn wensen, die 
belangstelling toonde voor zijn ervaringen en die nim- 
mer moe werd naar de berichten over de groeiende 
eenheid en saamhorigheid in het vaderland te luiste- 
ren. Hoe genoeglijk ging het dan bij zo'n gesprek toe. 
Hoe wist zij iedereen op zijn gemak te stellen tot die 
eenvoudige boerenjongen toe, die in zijn eerste ver- 
warring „juffrouw" tegen haar zei. Zoiets deerde Haar 
niet, want Zij had alleen nog oor voor het le?d en 
de zorgen van Haar strijdend volk. 
Zij sterkte zich aan het idealisme van Haar bezoekers 
en zo het idealisme bij hen was verslonken, riep Zij 
het tot nieuw leven. 
Geen kwaad woord wilde Zij horen over de Enge- 
landvaarders en menigmaal intervenieerde Zij per- 
soonlijk ten behoeve van een Engelandvaarder, die 
door de een of andere ambtenaar onrechtvaardig of 
kwalijk behandeld dreigde te worden. Doch wat nie- 
mand wist te voorkomen, was, dat door de groeiende 
tegenzin onder de ambtenaren, de Engelandvaarders 
een aparte, weinig gewaardeerde kaste gingen vormen. 
Toen greep de Koningin persoonlijk in. Met eigen geld 
bekostigde Zij een plan om Haar „jongens" een eigen 
home te bieden, waar zij hun vrije tijd door konden 
brengen op een wijze, die hen behoedde voor defai- 
tisme en verdere ontnuchtering. Regelmatig verscheen 
de Koningin op de meest onverwachte momenten in 
het tehuis, dat Oranjehaven werd gedoopt en nooit 
ging zij er weg zonder de jongens moed en vertrou- 
wen te hebben ingesproken. 
Hier voelde Zij de harteklop van Haar strijdend 
land en het stelde Haar in staat om, beter dan wie 
ook in Londen, te begrijpen wat er leefde in de ge- 
dachten van Haar geliefde volk. 
Er vormde zich allengs een hechte band tussen het 
Koninklijk gezin (ook Prins Bernhard had hele dagen 
Engelandvaarders over de vloer) en de leden van 
Oranjehaven en geen geschenk zal Hare Majesteit 
dierbaarder zijn dan de medaille, waarop ongeveer 
duizend Engelandvaarders hun warme dank voor 
Haar moederlijke zorgen tot uitdrukking hebben ge- 
bracht door het opschrift; 
Aan de moeder van Oranjehaven. TOON. 
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wij met de ijver en werkkracht van de Koningin 
kennis maken. Nauwelijks was de tafel beëindigd, 
of het gezelschap werd opgeroepen zich in een 
groot vertrek rond de Koningin te scharen en 
daar kreeg de thans reeds overleden, sympa- 
thieke Dr. Huysmans als eerste het woord. 
Die avond en de gehele volgende dag, 'n Vrijdag, 
's morgens, 's middags en 's avonds, liet de 
Koningin zich door haar gasten inlichten. Eén 
voor één kwamen wij allen aan het woord. En 
ieder trachtte van de groep die hij vertegen- 
woordigde, of van de eigen omgeving, of uit de 
eigen ervaring een beeld te geven van wat er 
leefde bij de mensen, wat er te verrichten viel, 
wat er verbeterd diende te worden. En de Konin- 
gin luisterde, luisterde maar. Een enkele maal 'n 
vraag Harerzijds, 'n enkele opmerking. Maar én 
door de manier van luisteren én juist door die 
enkele woorden, blijk gevend van een grote ken- 
nis van zaken, van een intense belangstelling 
voor alles en nog wat, van 'n grote zorg voor 
Haar geliefd volk, van verlangen om weer te- 
midden van dat volk te verkeren. 
Inderdaad de „Moeder des Vaderlands"! 
Het zou ondoenlijk zijn in deze korte schets een 
ook maar enigszins volledig beeld te geven van 
het besprokene. Het ging over de reeds genoemde 
moeilijkheden, over zuivering en berechting, over 
de voedselvoorziening, de heropbouw, sociale toe- 
standen, de bevrijding van het overige deel des 
Vaderlands en de voorbereiding daartoe. Het viel 
ons wel hard over zo vele problemen en moei- 
lijkheden te spreken, maar we deden het in de 
overtuiging, dat de Koningin begeerde alles te 
weten. 
En wij kwamen onder de indruk, niet alleen van 
Haar kennis en belangstelling, Haar werkkracht 
en zorg, maar vooral ook van de kracht van 
Haar persoonlijkheid. Wij hadden het voorrecht 
een zeer bijzondere, een grote Vrouw te ont- 
moeten, die kon luisteren, kennelijk alles in Zich 
opnam, waardig en schijnbaar haast onbewogen, 
bij Alle noden, die wij vertelden, slechts 'n heel 
enkele maal uiterlijk iets van Haar ontroering 
tonende. 
Zaterdagmorgen hadden degenen, die dat wen- 
sten, gelegenheid 'n persoonlijk onderhoud met 
de Koningin te hebben. 
In de namiddag lunchte het gezelschap bij de 
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toenmalige Minister-President Prof. Gerbrandy. 
Nadat wij op Zondag vrijheid van beweging had- 
den en tevens gelegenheid om over al het be- 
sprokene nog eens na te denken, volgde het laat- 
ste officiële samenzijn met de Koningin. Het ge- 
zelschap overhandigde aan Hare Majesteit een 
kort geschrift, waarop in een aantal punten onze 
gedachten over de heropbouw van het Vaderland 
waren weergegeven. 
Het samenzijn werd beëindigd met een korte toe- 
spraak van Mevr. Verwey, waarin zij op voor- 
treffelijke wijze onze gedachten vertolkte. Hare 
Majesteit antwoordde met enkele woorden en 
het was een ontroerend moment, toen daarbij 
naar voren kwam Haar sterk, haast onbedwing- 
baar, verlangen om de voet weer op Vaderland- 
se bodem te zetten en Zich te midden van 
Haar verdrukt volk te begeven, om dat volk 
voor te gaan bij een krachtig en eendrachtig sa- 
menwerken in het belang van de herrijzenis van 
het Koninkrijk der Nederlanden. 
Daarmee was het officiële gedeelte van ons be- 
zoek afgelopen. Het duurde intussen nog enkele 
dagen, voordat de Dakota's ons weer huiswaarts 
konden brengen en gedurende die dagen, 'bleven 
wij te gast bij de Koningin. 
Het mag niet onvermeld blijven, dat Prins Bern- 
hard gedurende de laatste dagen ook op het land- 
huis verwijlde en verschillende besprekingen mee- 
maakte. Wij kregen wel sterk de indruk, dat de 
Prins in die moeilijke tijden een belangrijke steun 
voor Zijn Koninklijke Moeder was, vol ijver en 
moed om de goede zaak des Vaderlands te 
dienen. 
Tenslotte verlieten wij Engeland met een gerust 
hart, wetende, dat het landsbestuur in elk geval 
bij de Koningin in liefdevolle en wijze handen 
was. 
God zegene de „Moeder des Vaderlands" ook nu 
Zij na zoveel jaren van onvermoeide zware ar- 
beid het landsbestuur overdraagt aan Haar 
Koninklijke Dochter. 
Hij schenke Haar een schone levensavond, in het 
licht van het eens openlijk door Haar uitge- 
sproken woord: „le Christ avant tout!" 
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September 1944. Vanavond spreekt de Ko- 
ningin voor de radio. 
Als het even kan, jongens, moeten we 
luisteren. Bij boer Harmsen hebben ze de 
radio in het hooivak weggestopt, maar zo, 

dat ze hem kunnen gebruiken. Op tijd zijn zij 
aanwezig. Hij mag niet te veel geluid geven, 
maar we moeten weten wat onze Koningin ons 
te zeggen heeft. We liggen op de knieën in het 
hooivak. Het is tijd, ja daar is H.M. En uit Haar 
woorden blijkt, dat ze nog vol levensmoed is en 
gelooft, dat de overwinning spoedig komt. Ze 
zegt ons, dat wij met moed en Godsvertrouwen 
verder moeten gaan. Wij kijken elkaar aan. Wat 
doet het goed Haar stem te horen en deze woor- 
den te beluisteren. 
Ze leeft met de verzetsmensen mee, in gedachten 
Volgt ze het sabotagewerk, gaat ze met de KP- 
ers mee. Ze denkt zich het lot in van hen, die 
langzaam wegsterven in de concentratiekampen. 
Ze is in Londen, maar Haar hart is hier. Als een 
Christen ouder wordt, wordt zijn liefde tot God 
groter en sterker. Jezus wordt voor het geloofs- 
oog hoe langer hoe meer onmisbaar. Zo is het ook 
enigszins met de liefde van onze Vorstin. Voor 
de oorlog hebben wij het Wilhelmus gezongen, 
dat het daverde; in de oorlog hebben wij gezon- 
gen met gedempte stem, maar we hebben er onze 
liefde in gelegd. Onze liefde tot Haar en tot onze 
God. Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, 
mijn Heer. We wisten het, zo is en was het in 
Londen voor Haar en zo is het in deze hooischuur 
voor ons. Liefde verkort de afstand, hoe sterker 
de liefde, hoe kleiner de afstand. God is ver weg, 
als onze liefde klein is, maar dichtbij als het 
liefdevuur brandt. Zo is het ook bij ons in Hol- 
land. Als we verslagen waren om de vele slacht- 
offers van de Duitse terreur, was Haar liefde er 
weer, die ons aanspoorde. Een ogenblik luisteren 
naar de stem van onze geliefde Vorstin voor 
radio-Oranje deed wonderen. Als kind was ik een 
Oranje-klant, als volwassen jongeling zag ik veel 
sterker wat Oranjes voor ons gedaan hebben, 
maar nu, na de oorlog, zie ik onze Koningin gro- 
ter dan iedere andere koning of vorst. Neen, zo'n 
vorstin heeft geen enkel ander land. Groot was ze 
in Haar Offer, omdat Haar hart geroerd was door 
het offer van Jezus Christus. Alleen als we zien 
het offer van Jezus Christus, kunnen we waarlijk 
offeren. De Oranjes waren tot elk offer bereid, 
omdat zij wisten, wat het offer van Jezus Chris- 
tus in hun leven betekende. Groot waren ze in 
dienende' liefde. En één van de grootsten is onze 
Koningin Wilhelmina. We weten het, het leven 
voor Haar was zwaar in Londen, in ballingschap. 
Maar toen hoopten we met Haar op de dag der 
bevrijding. Die dag kwam. De vlaggen wapperden 
weer, de oranje-linten waaiden weer uit. Maar 
ach, velen hebben Haar het leven zo moeilijk ge- 
maakt. Voor de 50 jaar vol waren, kon Zij niet 
meer. Haar Kroon over het Koninkrijk der Neder- 
landen, omvattend Nederland, Oost- en West- 
Indië is in gevaar. 
De jaren 1945-1948 waren voor ons de moeilijkste 
jaren en ik geloof ook voor Haar. Wanneer ik 
lees in de geschiedenis van ons Vaderland, dan 
treft mij altijd weer dit: Als ons volk van God 
afdwaalt, dan taant ook de liefde voor de Oran- 
jes. Hoe verder van God, hoe verder van Oranje. 
Keert ons volk weer terug tot God, dan gaat ze 
weer lezen in onze historie en dan groeit de liefde 
weer tot het Oranjehuis. Lees de historie maar. 
Waar gaan we nu heen? Arm volk van Neder- 
land, als ge Uw God gaat verwerpen, dan vergeet 
ge ook de grote gaven Gods. Een ontzaglijke grote 
gave Gods was en is voor ons volk; het huis van 
Oranje en in het bijzonder onze Koningin Wil- 
helmina. Velen zijn als OVW-ers naar Indië ge- 
gaan uit liefde tot God, voor Indië, maar ook 
voor onze Koningin. Nu zijn hier nog duizenden 
jongens, die zich in grote liefde rondom Haar 
scharen. Ze willen alle gevaren trotseren. Ik 
weet, dat ik voor duizenden jongens spreek, als 
ik zeg: 
„Geliefde Koningin, wij danken U, voor hetgeen 
Gij voor ons, de jeugd van Nederland, gedaan 
hebt en voor hetgeen Gij gedaan hebt voor ons 
land en volk. En wij zweren U, wij blijven ons 
scharen rondom de troon van Koningin Juliana, 
Met ons gebed en onze daden willen wij Uw trooo 
verdedigen tot in de dood." 
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De Koningin in Oranje- 
haven, als een Moeder te- 
midden van Haarjongens'** 
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't Is léést, maar zonder leestgegons 
Der golven klotsen zingt verlangen: 
De zee is tusschen Haar en ons. 
In weemoed blijft ons hart gevangen. 

't Is feest, maar zonder Neerlands vlag! 
Der golven klotsen zingt: „Geloven!" 
Eens komt de dag, de gouden dag. 
Klinkt blij; „Oranje, Oranje boven!" 

Eens zong mijn mond een ander lied. 
Toen 't groot gezin was ongebroken. 
O weelde! Als ons oog U ziet, 
Is weelde in armoe weggedoken. 

O gouden dag, o wonder leest! 
Ontplooi Uw glanzend blanke veder. 
Breng ons de dauw, die 't hart geneest: 
Breng ons de Koninginne weder! 

Mijn Koningin! Ik kus Uw hand. 
Aan U denk ik in mijn gebeden. 
Aan ü en — 'f vrije Nederland! 

Behoed' U God, leid' Hij Uw schreden! 

(Uit; Geuzenliedboek). 
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)aCQU€S van Ö€R h ORSt 
"louis" - "JaCQU€s" 

M en moet zich nu, na vier jaren, nog eens verdie-
pen in het werk van Jacques van der Horst, Hil

bert van Dijk, Bertus Valstar en Jan van Bijnen, vier 
voortrekkers in het KP-verzet, om beschaamd tot zich
zelf te komen. 
Men moet nog eens terugkeren naar de plaatsen, waar 
zij werkten, waar alles de levende taal der herinne
ring spreekt, het huis van Sjaak in de Emmastraat in 
Kampen, de bakkerij van Hilbert van Dijk in de 
Oudestraat, het Eusebiusplein van tante Spieksma, de 
sigarenwinkel van Ooin Jaap in Rijswijk. Men moet 
nog eens praten met de jongens, die onder Bertus ge
werkt hebben, toen zij het politiebureau van Delft 
kraakten of met de mens<>n, die 's avonds in de gapg 
stonden bij Hilbert van Dijk met briefjes van VVV, 
pasjes voor bonkaarten of een oude revolver voor de 
Vrijbuiters van Epe. Men moet nog eens met de Top
leden spreken, die Jacques kenden van de vergaderin
gen, waarin hij zijn argumentering met een eendere 
v.ute beweging van zijn vuist. stuwde. Men moet hed 
tl1r \\011tlrrlllke. boeitntle en gn egrntlr KP periode 
cl1 ',., I• u1c1.1111 1111· 1'lt·r11kll' 111 11rd.1< h11·11 tlo<1rnc 
mtl1, d11· 1>1·111111 tixn Bertus, J.ilt, S1<1o1k en l ltlbcrt, -
bijeengcwaaid als pluizen op de wind - . in het rusti
ge Kampen besloten, wilde KP's te voegen in één ver
band en die eindigde met het onheil van de arrestatie 
van Bertus. 

Want er stond niets stevig op poten in die zomer 
van 19i3. Wel groeiden de LO-afdelingen, naarmate 
het getal der duikers steeg. wel werd hun onderling 
contact versterkt in de wekelifkse samenkomst op de 
Beurs, maar het werk was nog te veel aan het getij 
der onberekenb<K"e kansen overgeleverd. Bonkaarten 
waren er absoluut onvoldoende. Als ze er waren. za
ten ze op één plaats en kwamen zij slechts een be
paalde stad of streek ten goede. Dat hing af van de 
contacten met de ploeg. die gekraakt had. Het was de 
tijd, waarin tweehonderd bonkaarten - door Reynoud 
losgepeuterd uit de kraak Langweer - met grote 
eerbied op de Beurs werden ontvangen en verdeeld, 
waarin een revolver een rijkdom betekende en een 
handig veranderd persoonsbewijs een, greti9 aan
vaard, wonder. 
In die tijd deden Hilbert, Jacques en Bertus hun stout
moedige greep. 
Een merkwaardig drietal, daar in Kampen, totaal ver
schille'nd in karakter en optreden, maar samengebonden 
door een vast geloof in het werk, dat zij gingen onder
nemen, een geloof, dat bergen zou verzetten. 
Hilbert van Dijk, geboren Kamper, bakker in de Oude
straat, was een goed vakman, ondernemend in zaken, 
schrander en doortastend, een man met initiatief en 
oorspronkelijke ideeën, met een sterk ontwikkeld, fan
tasierijk gevoelsleven, dat zich in spontane daden van 
naastenhulp kon uiten. Zijn zaak, waarin hij met de 
hoge witte bakkersmuts op het hoofd de klanten be
diende, mocht er wezen. Hij had vergevorderde plan
nen voor de bouw van een hotel aan de IJsselkade en 
was pachter van de Stadsgehoorzaal. Hij zat vol 
plannen, 'maar na de Duitse inval groeide hij in het 
venetswerk met een bewonderenswaardig gemak, een 
haast natuurlijke flair en een onverstoorbaarheid, die 
van zijn zaak weldra een middelpunt van illegale ac
tiviteit maakten. In de trommels voor de Weespermop
pen en de krakelingen lagen Trouw en het Parool, de 
onderduikboekjes van VVV, - in Kampen gedrukt -
en de giro-enveloppen voor legitimatie van de onder
duikers. H ij sleepte paling aan voor Vught en de "in
ternationale zuster" in Amsterdam. Hij haalde geld bij 
elkaar en liet pamfletten stencillen voor Dr. Dam. In 
:zijn winkel kwamen de onzichtbare draden samen. 
Via Epe onderhield hij voor de LO het eerste con
tact met een knokploeg, de Oranje-Vrijbuiters. 
Met hem trok, vanaf het begin, Jacques van der Horst 
pp. de kleine, secure, welverzorgde Sjaak, eerst kap
persbediende, daarna klerk op het deftige notariskan-

h1LB€Rt van btJk 
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toor van Jhr. Bloys van TreslorÎg. Een antipode van 
H ilbert. 
Hilbert kon improviseren met grote trefzekerheid en 
veelomspannende werkkracht. Sjaak kon organiseren 
en argumenteren. Hij was de man van het systeem, 
gebouwd op grondig overleg, op vaste afspraken en 
correc te afwerking. Hij was bovendien uiterst voorzich
tig, een man. die geen enkele risico wilde nemen, 
steeds het zekere boven het onzekere verkoos, ook 
a ls daardoor mogelijkheden onbenut bleven. Daaren
boven trouw en vasthoudend! 
Het kon wel niet anders, of deze karakters moesten 
dikwijls botsen. Dat gebeurde ook herhaaldelijk. Maar 
het gemeenschappelijk belang van de zaak bond hen 
telkens opnieuw samen. Als zij het eens werden wa
ren zij trouw en onverzettelijk. mannen, die boven 
zichzelf uit waren gekomen. 
Toen Rcynoud met het voorstel op de Beurs kwam 
om een speciale KP voor de LO te stichten. wa ren 
Hilhcrt en Jacques de mannen, die ;Mn hN pi.ui 
uitvoering moesten g<'vt•n. [),1,1rvoor k".im ook 
11.·rtus 11.1,1r K.1111pcn. BNtu~ V,ilst.ir. tu111d,•r m lwt 
WcstlJnd, was a ls korporaal uit de Meidagen van 
19'10 gekomen met een bitterhe~d in het hart, die hem 
opstandig maakte tegen al wat Mof was. H ij had 
weldra contact met onderduikersgroepen en was zo 
actief in de weer, dat hij weldra moest duiken. Na 
een geslaagde aanslag op de administratie van Aus
weise in Naaldwijk (Il Juni 19'13) werd hij verra
den tijdens de voorbereidingen voor een aanslag op 
de bevolkingsregisters van Naaldwijk en 's Graven
zande. Hij ontkwam ternauwernood, maar zijn vrouw 
werd meegenomen met zijn schoonouders, die al over 
de zeventig waren. En zie nu deze man groot worden 
in een beklemmend conflict tussen plicht en verlan
gens! Vier maanden bracht zijn vrouw door in Sche
veningen en het was alleen aan de meelevende, be
grijpende Oom Jaap in Rijswijk te danken, dat Bertus 
voor het verzet behouden bleef en af zag van het 
voornemen om zich te melden om aldus de vrijheid 
van zijn vrouw te bewerkstelligen. Een hevige twee
strijd, totdat uit de gevangenis dat briefje kwam zon
der klacht, maar met de aanmoediging: "Zet doorl 
Ik red me wel!" Dat gaf de doorslag. 
Wat een kerel is toen Bertus geworden. Een kop 
boven de anderen uit. Vastberaden en sterk. Zijn 
doordringende bruine ogen taxeerden rustig en onbe
wogen vriend en vijand. Een geboren leider, van wie 
rust en vertrouwen uitgingen, wiens woord moreel 
gezag had, omdat de jongens onder alle omstandig
heden staat op hem konden maken. 
Bertus, gevoegd bij Hilbert en Jacques, bracht mee: 
een spijkerharde wil, een geoefende KP-ervaring, een 
goede naam, opgedaan in Zuid-Holland. Daarbij werd 
nog Bob voor het Oosten ingeschakeld. 
In het overleg van dit vierta l rijpte het plan tot bun
deling van alle wilde, op eigen gezag operende ploe-
9en. 
Het leek onbegonnen werk. In tal van hoeken en ga
ten van het land zaten de ploegen, die kraakten, bon
kaarten en geld, voor het onderhoud van eigen ge
vechtsactiviteit en voor hen omringende illegale ver
zorgingsgroepen, soms voor een speciale organisatie, 
zoals de KP's van Trouw. Maar wat een versnip
pering van krachten. Hier was een overschot aan 
bonkaarten, ginds een tekort. Contröle was er prac
tisch niet. Via drie of vier uiteindelijk-gelijke con· 
tacten kwamen niet zelden porties bonkaarten na vele 
omzwervingen in één hand terecht. Tijdverlies en 
overbodig risico! H ier en daar doorkruisten reeds ver· 
schillende acties t'lkander. 
Nu trokken Jacques, Hilbert en Bertus er op uit. ZIJ 
reisden stad en land af. Zodra er e~gens gekraakt 
wa~ zochten zij de betrokken. groep op, voerden on· 
derhandellngen over de afgifte van de bonkaarten ten 
behoeve van de gehele LO en tra'chtten tot afspraken 
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Dit " In Memoriam", geschreven l'OOr on=e vrienden en lee1 
Frank, eerst vier jaren nadat de blinkende duinen van 1 

donkere V cluwse bossen hun een laatste lief'/ ijk aards vaEJrw• 
toon, een bekentenis van schuld. Zwerf op wit. Er is geen e 
schuldigen, ondertekenen. 
Dit is een bekentenis van on=e kleingelovigheid tegenover hE 
offer stelden tegenover de wijsheid van het levensbehoud. l 
pioniers van de LKP. waarin schijnbaar het geloof der ·we 
1s af.qcbrokkcld en vergaan in het leven na de bevrijdin~. l. 
baat bij hebben met het ·~crzet af te rekenen, die het g!ûtJac 
en psychologisch onteren, politi~k onmogelijk maken l to 
dit werk, dat ons eens in merg en been zat. tot een d f1<c al 
ooit meer moet wagen. Want deze dtt'azen benadelen all , 'n 
meelijwekkende stumperds uitgekleed en te koop gezet: , 

1ezelf! 
Hoeve/en van ons 2ijn al bezweken. f!elijkgeschakeld in het 

dachlenspinscl der nuchtere levenswijsgeren? 
Welk een kleingeloof. Alsof de wezenlijke waarde van strijd 1 

in de woorden van Ambrosius: "Heer. ik dank U voor de g1 
worden met aardse, menselijke maat. Alsof die tijd van we/e 
ons overgeplant kan worden naar 1948, naar Amsterdam of , 
tegenover een geloofszaak, die reeds lang. met de doOll v i 
oren:zing is onttrokken. 

over definitieve samenwerking te komen. Zij boden 
de groep de zorg voor hun levensonderhoud aan op 
voorwaarde, dat de gekraakte buit tot het laatste 
rantsoenbonnetje zou worden afgedragen. Zij beloof
den een vast rantsoen per man, kleren en geld, waar
voor de LO weer moest zorgen en schakelden de lei
ders in op de wekelijkse contactvergaderingen. 
Bcrtus slaagde erin Rotterdam tot een centrum van 
KP-activiteit te maken en rij was de eerste, die de 
Top kon melden, da t er een distributiekantoor, spe
(i,1;11 in opdr.1cht voor d!' LO \\ .t~ grkr,1,1kt. 
Lr11<·rhJk d,1g en nilt ht \\.irrn Bt•rtu~ . J;1cques en 
11 111 t>rt d.1.1rn,1 op p.1d om KP l!'1ders op lc sporen, 
Jfspraken le maken, acties voor te bereiden, contac
ten te 1eggen. Iedere weck bracht Jacques verslag 
uit op de Top van de LO. Hij kreeg een opgave mee 
van de benodigde aantallen kaarten in de diverse ge
westen en de KP trachtte naar behoefte te kraken. 
Ook in zijn KP-tijd verrichtte Jacques veel oq1o1111 
torisch werk voor de LO. 
Twee\ nachten per week vergaderde hij en de do1111·11 
daarop werkte hij normaal door. 
Het was een groots werk, dat kon struikelen over d111 
zend kleinigheden. maar kon groeien door vastho11 
dendheid en overtuigingskracht. • 
Een goede tijd brak aan. Jacques. en Hllbert onda 
hielden het contact met de LO, zorgden voor de f1 1 
nanciën en de stoffelijke voorzieningen der KP s 
Bertus en Jalt onderhielden het contact met de KP's. 
die in aantal toenamen. Een speciale kleine groep 
werd gevormd voor het transport en de aflevering 
van de bonkaarten, het illegale CDK. idee van Jac C 
ques en Hilbert. l 
Op 31 Januari 19H werd het plaatselijk verzet in ( 
Kampen opgerold. Hilbert kreeg huiszoeking, maar ~ 
was die nacht niet aanwezig. Hij dook onder. Jac- ~ 
ques, voorzichtig als altijd, vestigde eveneens zijn • 
domicilie buiten de stad. Het centrum kwam in Arn-
hem te liggen, waar tante Spieksma met nimmer ver
minderende gastvrijheid en zorg het bovenhuis aan de 
Eusebiussingel openstelde, dag en nacht. Daar wer• 
den de wekelijkse Topvergaderingen gehouden. Daar 
)Verd vastgesteld, welke kraken er op stapel stonden, 
welke nieuwe acties nodig waren. Daar werden nieu-
we contacten uitgewisseld, een programma met af-
spraken voor de hele week opgesteld. 
De stijgende actie der georganiseerde KP's liet zich 
in cijfers uitdrukken. In December 19'13 waren 17.000 
bonkaarten voldoende, in Augustus 19H konden de 
benodigde 140.000 gekraakt worden. Bevolkingsre· 
gisters en arbeidsbureaux kregen bij tientallen de sla
gen te incasseren. 
In het huis van tante Spieksma, waar de baklucht van 
de pannekoeken zich vermengde met de blauwe krin· 
geling van de Consi's werden in de betrekkelijke rust 
van de salon met de glanzend gewreven stoelen, de 
belangen van de KP's bespreken in een samenstel van 
ernstige, rechtlijnige opvattingen, op een dikwljls warm 
lopende discussietoon, daar buitelden de getallen over 
de tafel, daar lagen de revolvers onder de stoelen. 
Daar lichtte de humor op in een natuurlijke behoefte 
aan ontspanning. Daar spoot Hllbert, de bakker, op 
de verjaardagstaart van tante Spieksma de sierlijke 
woorden "Voor onze KP-moeder", daar werd Sjaak 
gepest met zijn onberispelijke plusfours en vertelde 
Bertus met bulderende lach het verhaal van de SD-er, 
die in de tunnel van het sta tion Utrecht onder zijn 
vuist tegen de grond ging. Als een blok. 
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n en leermeesters in het ver-;;et: Hilbert, Jacques, Bertus en 
en van Bloemendaal, de warme zomerhcide van Vught en de 
Is vaarwel toeriepen. is, behalve een herinneci11g uit eerbe
is geen enkel bezwaar tegen. dnt andere'I het met mij. als 

!nover het' grote geloof van hen. die de dwaasheid van het 
"Jehoud. Want uier 1aren zijn verstreken na de dood van deze 
' der ,,verlevenden in de bliji•ende betekenis van hun werk 
rijdin . En onder het aanstormend rumoer van allen. die er 
~t gli lachend en hcsehaafd vedr..Jppen. juridi.<ch aftakelen 
een 1 tPnslotte in broedertwisten Pan de Aaak stellen. is heel 
1 dfs fabcle ::aak gemaakt. waaraan geen vecstandig mens zich 
n all'f ·n ::ichzelf, ontvangen stank voor dank en worden als 
' geut: mannen. die het v:iderlar>d wilden redden. Redt nu 

Id in het koor der slimmerikken. gevangen in het subtiele ge-

in strijd en offer, eertijds zo strali!nd, haa<t extatisch vertolkt, 
·oor de genade van het verzet". alsof die waarde pemcfen k.in 
van weleer, waarin het leven dagelijks fot de dood reikte, door 
rdam of Breda. Zwolle of Arnhem. Een aardse onmogelijkheid 
~ dood van onze vrienden, aan de E>ardse en menselijke be-

\ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 

Het werk breidde zich snel uit. De contacten namen 
toe. 
Stralend en sterk yerhief het KP-werk zich in Neder
land als een symbool van geloofskracht en daden
drang. De Koepel in Arnhem werd gekraakt. 
In Groningen gelukte de meesterlijke overval op de 
drukkerij van bonkaarten, waardoor 133.500 kaarten 
in één slag ter beschikking van de LO kwamen. 
Toen werd Bertus 11earresteerd! Het was 15 Mei 
1911. Een agent van politie hield hem aan in JJcltt, 
op een los en ongegrond gebleken vermoeden van 
een strafbaar feit. De politie in Delft zou Bertus ge
makkelijk herkennen van een vroegere overval op 
wapens in het politiebureau. Daarom trachtte hij te 
ontsnappen en zag hij zich 11enoodzaakt op de agent 
te schieten. Hij werd door de versterking overmees
terd. Vijftien Nederlandse politiemannen uit Delft 
escorteerden na de identificatie de overvalwagen, 
waarin Bertus vervoerd werd naar het H aagse veer 
in Rotterdam. Pogingen om hem te bevrijden faal
den. De directeur van de gevangenis wa~ te benauwd, 
de SD te zeer op haar hoede. Van Mei tot Septem
ber 1944 bleef de KP~leider West in de bunker van 
Vught. Tot Augustus duurden de verhoren. De fei
ten, waarover de SD beschikte, waren verbijsterend. 
Er kwam een noodkreet uit Bertus' laatste verblijf
plaats: "Reorganiseert alles of houdt ermee op. Jullie 
lopen er allemaal in. Ze '"'eten alles." Een machte
loze kreet van 'n gevangene, die zichzelf, zijn jongens 
en vrienden verloren weet. Maar ook schreef hij: "Ik 
word gesterkt, mocht met mij het ergste gebeu:-en 
dan vertrouw ik op Gods genade". 
Het onheil scheen geboren. 
Op 13 Juni overviel de SD de Persoonsbewijzen-Sectie 
te Amsterdam en maakte er dertig arrestanten.Jacque~ 
stond, niets kwaads vermoedend, de volgende ochtend 
voor het station in Zwolle voor een a fspraak. 
"Bent U Louis", vroeg een heer in burger. "Ja", zei 
Jacques toen hij zijn illegale naam hoorde. We heb
b~n hem nooit teruggezien. Zo druk als het was om 
de arrestatie van Bertus," zo angstig stil ·was het om 
de, aanvankelijk onopgehelderde, arrestatie van Jac
ques. Het enige levensteken was een briefje, uit de 
trein geworpen tijdens het transport van Schevenin
gen naar Vught. Van de verhoren werd niets be
kend. 
Snel volgden de slagen elkander op. Arnhem was 
onveilig na de grote, geslaagde overval op het H uis 
van Bewaring. De SD briesend. De ene arrestatie 
volgde op de andere. Bob ontsnapte ternauwernood in 
Zeist. Toen voltrok zich het drama van de Wete
ringlchans. H et stortte de KP-organisatie in een nacht 
vac onzekerheid en dreiging. 
De \•olie zwaarte van het werk was na de arrestatie 
van Bertus en Jacques komen te liggen op Johannes, 
Bob, Hilbert en Dobbe. Johannes en Hilbert werkten 
veel samen in Amsterdam, waar inmiddels de "kern" 
van vertegenwoordigers uit alle illegale groepen in 
Nedeclaad om regelmatig . contact vroeg. Daar ging 
Hilbert heen, die bovendien Jacques was opgevolgd 
als vertegenwoordiger in de LO-top. 
Het leven was vol zorg. Vol dreigende gevaren. De 
overval op de W eterlngschans werd noodzakelijk ge
oordeeld om een groot aantal vrienden te bevrijden. 
In de spanning van de voorbereiding overheerste de 
hartstochtelijke wens, mlsschien tegen beter weten In, 
om te slagen. 
De overval slaagde niet. Het verraad won! 

B€UtUS valste\~ 
,ne.n'tus" 

Toen Hilbert met Johannes bij het huis van de ver
rader kwam om hem volgens afspraak in veiligheid 
te brengen, stonden daar reeds de Duitsers onder per
soonlijke leiding van Lages. Johannes werd aan
stonds overmeesterd, gewond en mishandeld, H ilbert 
vluchtte, verbol'ÇJ zich als een gewolld dier in een 
duivenhok, ergens in een tuin en verloor het bewust
zijn , totdat stomme, onnadenkende en laffe bewoners 
hem aangaven. In zijn cel in de Weteringschans sliep 
hij vermoeid maar rustig in. Hij weigerde iedere ver
klaring, behalve over zijn identiteit. Hij was gereéd 
voor de dood. Van het leven had hij voor de over
val reeds afscheid genomen. Hij, de impulsieve ge
voelsmens had de "zuster" in Amsterdam vaarwel 
gezegd met de woorden: "Als ik niet terugkom, moet 
U aan mijn vrouw vertellen, dat wij niet anders kon
den doen." Een nekschot velde hem en Johannes op 
de rand van het massagraf. die Zondagmiddag van 
16 luli 1944. in de duinen van Overveen. In de i>Pr
ste Septemberdagen van 1944, werden Jacques en 
Bertus uit de bunkers van Vught gehaald en met een 
groot aantal LO- en KP-vrieaden terecht gesteld. op 
de heide achter het kamp. 
In die laatste maanden, Juli. Augustus en September 
bleef het aantal bonkaarten de landelijke behoefte 
volkomen dekken. 
Contacten werden hersteld, andere vertegenwoordigers 
naar voren gebracht, nieuwe acties op stapel gezet. 
E n reeds groeide het KP-werk in de door de geval
len pioniers aangegeven richting der sabotage, die 
na de Septemberdagen als het semi-militair verzet 
geheel op de voorgrond kwam te staan. 
In de T op-KP werd een nieuwe leider met oug:?'lle'lt. 
gaven van verstand en hart opgenomen: Jan van 
Bijneu, Ik ambtenaar uit Bergen op Zoom, luitenant 
In de ME'ldagtn van 1940, die al aanstonds na de ca
pltulati~ ~ich op Jodenhulp toelegde, spionnagewerk 
verrichtte en reeds spoedig een belangrijke plaats in 
het verzet innam. 
Het was Van Bljnen (Arnold, later Frank), d ie het 
KP-werk met een forse ruk in nieuwe banen leidde, 
toet'. het oude werk in de zomer van 1911 groten
deeL~ begon af te lopen, toen de oude garde was ge
vallen en zich het leiderstekort openbaarde bij het 
vervullen van de nieuwe taak. 
Toen hij in 1935 werd benoemd bij de Dienst Sociale 
Zaken te Bergen op Zoom, bleek al heel spoedig, dat 
men h ier te doen had met een man van buitengewone 
gaven en binnen enkele jaren wist hij zich op te wer
ken tot in dé leiding van deze dienst. Deze bijzon
dere prestatie' spreekt des te duidelijker, als men be
denkt, dat een diensttijd van vele jaren nodig is, om 
een dergelijke bevordering te maken. 
Tijdens de Meidagen van 1940 vocht hij als reserve
officier ia de Peel onder Kapitein Nienaber van 
Eiben, een van de oprichters van de LO. Toen de 
LO werd opgericht verzorgde hij de plaatsing in 
Brabant van onderduikers, die door de LO-Drieber
gen moesten worden weggewerkt. Nadat hij zelf 
moest duiken, raakte hij steeds dieper in het werk 
en tenslotte werd hij districtsleider van de LO in 
Driebergen. Daar maakte hij kennis met het KP-werk 
en onmiddellijk voelde hij zich op dit terrein thuis. 
Toen hij de Top-KP zijn diensten aanbood, deed hij 
dit met de woorden: " Ik ben officier, ik wil vechten." 
Dit heeft hij gedemonstreerd toen hij de mogelijkhe
den, die in het gewapend verzet lagen, heeft aange
grepen om te komen tot een groots opgezette, mili
tair-geor.ganiseerde beweging, die tot doel zou heb
ben het rechtstreeks aangrijpen van de vijand, waar 
dit maar mogelijk was. Zo ontwierp hij de plannen 
voor de oprichting van de Burgerlijke Verzets-Groe• 
pen. Dit vond plaats In de zomer van 1944. Toen 
brak de belangrijkste tijd van zijn leven aan, een tijd, 
waarin hij met een ontzaglijk doorzettingsvermogen 
en een ijzeren wil het apparaat opbouwde, dat hlJ 
zich had voorgesteld. De Burgerlijke Verzetsgroepen 

Jan van s onen 
"a.Rn o lb" - "~Rank" 

moesten plaats maken voor een organisatie. waarin 
de grote verzetsbewegingen wA-den gebundeld: De 
Binnenlandse Strijdkrachten, maar de leiding van het 
Landelijk Sabotage-apparaat kwam te liggen in han
den van Frank. Deze loopbaan was begonnen, toen 
hij op een der eerste oprichtingsvergaderingen van 
de Burgerlijke Verzetsgroepen een gedetailleerd plan 
van spoorwegsabotage over geheel Nederland de aan
wezigen voorlegde, - bij de instelling van een Lan
delijk Sabotage Commando, met hem als Landelijk 
Commandant, vond zij haar bekroning. 
Slechts enkele maanden heeft hij deze functie ver
vuld, toen maakte een Duitse kogel een einde aan 
zijn leven. Maar in die enkele maanden heeft hij als 
commandant van een leger mannen, vervolgd en op
gejaagd, voortgekomen uit alle lagen van de bevol
king, maar allen gedreven door één wil, moeten 
vechten tegen elementen, d ie door hun binnendringen 
de zuiverheid van het verzet zouden kunnen vi>rtroe
belen. Al zijn grote capaciteiten heeft hij op deze 
verantwoordelijke post kunnen ontplooien: zijn ge
boren leiderschap', dat hem in staat stelde contras
terende personen bij elkaar te brl!ngen; zijn grote 
tact, die hem verschillende moeilijkheden deed oplos
sen; zijn harde eerlijkheid, die hem zelfs zijn beste 
vrienden niet deed sparen als het ging om het wij
zen op fouten. Maar achter deze krachtfiguur wor
stelde een mens met twij fel en wanhoop 
"Wij gaan aan dit werk allen kapot", schreef hij 
eens. Zijn vrienden en medewerkers zagen, hoe hij 
v0cht voor de verwerkelijking van zijn ideeën en het 
zuiverhouden van het ideële in het verzet. Slechts 
e.1kelen wisten, hoe hij als gelovig Katholiek nog 
slechts één bron van kracht wist: God. 
Op 28 November 1944 sneuvelde hij. 
Enkelen van zijn vrienden waren gevangen geno
men en tezamen met Paul Esmeyer begaf hij zich 
persoonlijk naar Apeldoorn om de toestand bij de 
Willem 111-kazerne, waar deze mannen waren op-
gesloten, te verkennen. ' 
Tijdens deze inspectie werden Frank en Paul ont
dekt en bij een schietpartij. welke ontstond, neerge
schoten. Paul werd op slag gedood, Frank overleed 
enkele dagen daarna in een Duits hospitaal. 

E en "In Memoriam" voor Jacques van der Horst, 
Hilbert van Dijk, Bertus Valstar en Jan van Bij• 

nen kan alleen maar KP-T opgeschiedenis zijn. H et is 
hun levenswerk geworden. Daarin zijn zij gegroeid 
met bovenmenselijke krachten. 
Z ij hebben zichzelf · niet gespaard, maar zijn opge
gaan in een uitzichtloze strijd, die hun krachten ver
teerde. 
Zij begonnen, toen honderd bonkaarten en twee re• 
volvers meer waarde in Nederland hadden, dan al het 
geld in alle brandkasten. 
Zij vielen toen het werk zijn grote vlucht had ge
nomen; toen het officiële CDK maandelijkse verlie• 
zen in bonkaarten in de duizenden moest tellen, met 
een regelmaat, die de ambtenaar eer aandeed; toen 
de eerste wapenzendingen in maanlichte nachten uit 
de lucht kwamen. 
Een werk des geloofs, waarin gewone mensen uit 
eenvoudige christelijke gezinnen, groot en sterk wer
den tegenover de vijand, omdat zij klein bleven tegen
over God, Die hen riep. 
"Here, als het Uw wil is, bescherm ons dan in de 
komende week en doe ons werk gelukken", bad Ber
tus steeds aan de tafel van tante Spieksma. 
Wij eren Bertus, Jacques, Hilbert en Frank, vier 
jaren na hun dood, als zwerver in het bevrijde N e
derland. Maar wanneer de 9edachten de vlucht ne• 
men ln het verleden en de ogenblikken omvatten, 
waarin wij met hen verbonden waren, dringt zich de 
scbuldbekJ?Dtenis op van de jaren der bevrljdingr 
"Vader, kom onze kleingelovigheid te hulp." ..• " 

GERRIT. 

1 
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MOEDER VAN HET VERZET 

| ij het gouden feest van onze 
Koningin geven wij vandaag een 

aparte krant, speciaal bestemd voor 
jullie, meisjes en jongens, een krant, 
die je bewaren kunt. 
Natuurlijk staat op de voorpagina van 
deze krant het portret van de Koningin, 
maar er staat iets boven, wat je ner- 
gens anders vindt: „ Moeder van 
het verzet." Wat moeder voor je 
betekent, dat weet je! Welnu, dat- 
zelfde betekende de Koningin voor 
het verzet tegen de vijand. 
Zoals moeder thuis in alles het voor- 
beeld geeft, zo gaf de Koningin het 
voorbeeld aan je vader en moeder om 
zich te verzetten tegen de vijand en 
ging Zij zelfs in ballingschap om de strijd 
te kunnen voortzetten en leiden, die 
Zij wist te zullen winnen, vertrouwend 
op Gods hulp. En zoals moeder be- 
zorgd is voor jullie, vooral als je ziek 
bent of ver van huis, zo was Zij ook 
bezorgd voor je ouders en bemoedigde 
hen vaak door de radio en bad voor 
hen. En zoals moeder, bij ruzietjes, 
die je w?! eens maakt, daar verdriet 
van heeft en op 't eind jullie raad 
geeft, hoe je met elkaar moet omgaan, 
zo heeft de Koningin ook aan ons al- 
len, deze raad gegeven, die we in 
gouden letters moeten bewaren: 

■ 

i 

* ■ 

M 
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„Thans wend Ik mij tot de oudstrijders in 
h t binnenlands verzet. 
Laat U niet ontmoedigen en wanhoopt niet, 
wanneer gij het doel, waarvoor gij hebt ge- 
streden, nog veraf ziet. Het komt er thans 
op aan, dat datgene, waarvoor gij in het 
verzet pal hebt gestaan, in en door het ge- 
hele vaderlandse volk wordt verwezenlijkt, en 
het is daarom noodzakelijk, dat gij ook nu 
nog, ieder op zijn plaats, de idealen, ge- 
koesterd m Uw strijd, blijft uitdragen. Laat 
U niet vedelden 'o' daden, d-e u ze!' slechts 

schade kunnen brengen. Slechts zó blijft gij 
trouwi aan de geest van het verzet. 

Zulke woorden, op 't eind van Haar Regering 
tot ons gesproken, mogen wij noemen: 

„Haar Testament voor het Verzet" 

Zo ook zullen vader en moeder hun woorden 
aan jullie nalaten, die vertellen, wat en waarom 
ze zo deden onder de oorlog, hun testament 
van het verzet. 
Ze zullen jullie zeggen hoe ze vochten, om 'a' 

de vijand niet alleen onze vrijheid en 
ons bezit wilde nemen, maar iets 
groters en heiligers, ons geloof, het 
Christendom. 
En je ouders wisten, dat je dan tot 
heidenen zou gemaakt worden, en dan 
is het ook uit met vrijhewd, recht en 
orde. 
En daarom vochten de gelovigen, 
Protestant en Katholiek, als broeders in 
Christus, alle ruzietjes vergetend, om- 
dat zij vochten tegen de grote vijand 
van Christus, de satan, die een volk tot 
zijn werktuig had gemaakt. En in die 
strijd hebben vele ouders heel hun 
bezit, hun vrijheid en zelfs hun leven 
geofferd Het is hun voorbeeld, dat 
jullie zegt; „Dit hebben wij gedaan, 
om jullie voor het geloof te bewaren, 
zóveel was het ons waard." • 
„Wij hebben gestreden tegen de draak, 
en de draak is verdreven, maar niet 
dood, en als zijn kop wordt afgehou- 
wen, groeit een nieuwe aan." 
„En als onze handen het zwaard 
niet meer kunnen torsen, is het jullie 
beurt, jongens, de draak te zoeken en 
te bevechten." 
„En geen ridder ging de draak tege- 
moet, meisjes, of hij wist zich verze- 
kerd van de onmisbare steun en hulp 
en het gebed van de jonkvrouw, die 
hij bevrijden moest." 

testament, het „En dit is ons 
testament van het verzet: 
„Blijft strijden tegen de draak, die 
nooit sterft, en wie weet hoe ^ 
spoedig weer vóór ons staat als 
belager van vrijheid, vrede en 
orde, die alleen te vinden zijn 
in de ridderschap van het Chri- 
stendom " 
„In jullie handen het zwaard 
en de kruisbanier! 
Bewaart ze tot het einde." 

s 

J. J. 

V 

j ' 
wat qa ]e woRöen ? 

liegenier of timmerman, huismoeder of verpleegster, militair of dokter, werkzaam in het 
landbouwbedrijf of in fabriek of kantoor? Overal zal ongezien de banier daar vóór je 

wapperen, de banier, die je met enkele weinigen verdedigen moet. als ja waardige ovol ers 
van je ouders wilt zijn. ' 
Een strijd moet gestreden worden, om niet mee af te glijden met de grote massa, om niet meer 
mee te doen, waar het niet meer mkg, en dan op een gegeven moment halt te roepen. 
Dan zal dè rest misschien een ogenblik honend kijken, maar respect zal het einde zijn. Want, 
onthoud het goed, dè.t en dkt alleen was het karakter van de verzetter: „niet transigeren", dat 
betekent: niet op een accoordje gooien met eer en geweten, niet hoe langer hoe verder „rekken" 
wat je misschien nog nèt wel doen mag, niet je op anderen beroepen, omdat je zelf voelt 
dat het niet meer in orde is en minstens je eer te na komt, niet gaan vragen hoever je 
gaan mag, kortom niet langs de kantjes lopen, dat is geen mannenwerk! 
De echte verzetter ging ook niet bij „instanties" vragen, wat er misschien nog nèt wel door 
kon, hij ging bij zijn eer en geweten te rade. En ook het verzet is gehoond en wordt nog wel 
gehoond, maar toch is er een ondertoon van respect, al trachten sommigen dat ook te doen 
verdwijnen door verdachtmaking en laster. 
Maar wie geen vijanden durft te maken, kan nooit een „man" zijn. 
F!n dèt is het énige, wat je worden moet. De rest is bijzaak. 

J. J. 

| iCeai wedstrijd. 
9 Op de volgende pagina's bieden wij 6 
| alle jongens en meisjes een aardige 
§ wedstrijd. Groep A (op blz. 3) is voor § 

de leeftijd tot twaalf jaar, terwijl 5 
2 degenen, die ouder zijn dan twaalf, ï 
§ mee kunnen doen aan de wedstrijd ^ 
9 voor groep B (op blz. 4). Voor elke 9 
8 groep wordt een prijs beschikbaar * 
| gesteld. •, « 
5 W ie zijn oplossing binnen drie weken Ü 
| opstuurt naar: De Zwerver, Prins 
9 Hendrikkade 152, Amsterdam-C., 
U dingt mee naar een prijs. Als er meer 
;5 goede oplossingen binnenkomen ° 
9 wordt door loting beslist, wie de ge- 
5 lukkige is. Te zijner tijd zal dit in De 
? Zwerver worden vermeld. 
9 En nu aan de slag. Doe je best. 
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Peter Klomp kon er in de oorlogsjaren soms 
echt verdrietig onder worden, dat de jon- 

gens van zijn klas altijd verhalen deden over 
hun heldendaden, 'terwijl hijzèlf nooit over een 
grote daad kon spreken. 
De jongens van zijn klas waren dapper. Arie 
de Geus beweerde, dat hij een Duitse soldaat 
had laten struikelen en Jan Verbeek haalde 
handgranaten weg uit een magazijn van de 
Duitsers. Hij gaf die granaten aan zijn vader, 
en deze gaf ze dan weer door aan de onder- 
grondse werkers. En zo hadden bijna alle jon- 
gens één of andere daad verricht, waar ze met 
recht trots op konden wezen — als het ten- 
minste waar was wat ze vertelden. 
Peter Klomp was echter nooit in de gelegen- 
heid geweest om een heldhaftige daad te doen. 
Misschien was hij er wel te bang voor, want 
diep in zijn hart leefde angst voor de brute 
Duitsers, die het land bezet hadden en heer en 
meester speelden. 
En toch  toch wilde Peter zo graag iets 
doen in het belang van ons onderdrukte land. 
Voor Koningin en Vaderland  zongen ze 
vaak. Ja, voor Koningin en Vaderland zou hij 
dapper willen zijn en óók willen meehelpen aan 
de ondergang van de legers van Hltler. Maar 
hij kreeg nooit de kans om te tonen, dat hij 
ook wel wat durfde, net zo goed als Arie de 
Geus en Jan Verbeek en al die anderen, die de 
mond vol hadden over hun eigen dapperheid... 
maar die geen kik durfden te geven als er een 
Duitser met zwaar laarzengestamp voorbij ging. 
Peter bleef hopen op zijn kans; doch hij was 
er bijna zeker van, dat die knnq nnnit komen 
zou. 

DOOR J. W. OOMS 

Op een avona m November van het jaar 
1944 droeg moeder hem op, een boodschap te 

gaan doen. Het was buiten donker en Peter vond 
het eigenlijk wel een beetje griezelig om alleen 
over de weg te gaan. Er trokken veel Duitse sol- 
daten, door het dorp en daar had hij het niet 
op  Maar moeder had hem naar schoenma- 
ker Zöderveld gestuurd om de schoentjes van 
zijn zusje te halen. Jansje had nog maar één 
paar schoentjes en die waren in reparatie. Die 
schoentjes moesten nu gehaald worden, want 
anders zou ze morgen niet naar school kunnen 
gaan. Peter had de opdracht niet durven wei- 
geren, hoewel hij in zijn hart gezegd had: „O, 
moeder, ik ben zo bang  laat vader straks 
alstublieft die boodschap doen " 
Nu liep hij door de donkere avond. Ver weg 
tastten zoeklichten de hemel af. Peter was ze- 
nuwachtig, want de Duitsers waren immers niet 
te vertrouwen. Stel je voor, dat ze hem zouden 
meenemen! Of dat ze op de terugweg hem de 
schoentjes van Jansje zouden afpakken  
Op de heenweg ging alles goed. Terug liep hij 
nog wat sneller; des te eer zou hij weer thuis 
zijn, veilig bij vader en moeder. 

Recht voor hem uit op de weg danste een lichtje. 
Peter hoorde het krakende geluid van wagenwie- 
len en de doffe hoefslag van een paard. Zou er 
nu nog een boer met paard en wagen over de 
weg gaan? 
— Neen, dacht Peter, het zullen wel weer Duit- 
sers zijn  Hij huiverde. 
Het dansende lichtje kwam dichterbij. De wa- 
gen naderde meer en meer. Het grint knerpte 
onder de wielen. Peter wist opeens, dat hij geen 
held was, want hij overlegde, of hij ergens kon 
wegkruipen. Maar de weg was eenzaam, er 
stonden geen bomen langs. Hij moest dus de 
wagen passeren, er was geen uitweg  
Het geluid was nu dichtbij. Peter voelde de klop 
van het bloed in zijn keel, zijn slapen bonsden 
van stille angst. 
Nu was de wagen vlakbij  Ja, het was een 
huifwagen en er zaten Duitsers op de bok. Pe- 
ter wilde haastig voorbij gaan, doch op dit ogen- 
blik klonk een rauwe schreeuw uit de wagen. 
Die schreeuw scheurde de vredige avondstilte 
wild uiteen. Het paard voor de wagen bleef stil- 
staan. 
„Kleine man, kom es hier!" riep een Duitser in 
gebroken Hollands. 
Peter bleef staan, zijn knieën trilden. Hij kon 
opeens niet meer overleggen, wat hij doen zou, 
zó groot werd zijn angst. 
..Kom nader!" commandeerde de Duitser. 

Peter trad bevend in het licht 
van het armzalige kaarslantaarn- 
tje, dat de enige verlichting aan 
de wagen vormde en terzijde van 
de bok bengelde. Angstig keek 
hij naar de twee lompe Duitsers, 
die onder dé huif zaten. In zijn 
linkerhand hield hij de schoen- 
tjes van Jansje geklemd. O, als 
ze hem de schoentjes zouden af- 
nemen, wat dan?  
„Wijs ons de weg naar Dor- 
drecht!" r'ep één der soldaten 
bars. 
Op dit moment verdween bij Pe- 
ter de angst. — Ze rijden precies 
in de verkeerde richting, over- 
legde hij vlug. Zal ik die mof- 
fen de verkéérde weg wijzen? 
Ja, ja!  Voor Koningin en Va- 
derland en voor de Vrijheid werd 
ondergronds gestreden en de vij- 
and moest worden tégengewerkt! 
Ook hij moést tegenwerken! 
„Nu, hoe moeten wij rijden naar 
Dordrecht?" vroeg de Duitser 
driftig, omdat Peter aarzelde, 
„Geef antwoord, rekel!" 
Eensklaps zag Peter, dat er' een 
stukje .glas was gestoten uit de 
kaarslantaarn, waar hij vlakbij 
stond. Br kwam een gedachte in 
hem op en onmiddellijk ging hij 
over tot de daéd. 
„Moet u naar Dordrecht?" vroeg 
hij — en toen hij dit gezegd had, 
blies hij heel hard door het gaat- 
je in het glas. Het kaarsvlamme- 
in de lantaarn danste wild. En 
nogmaals blies Peter met alle 
kracht. 

Ppffff  Floep, het vlammetje was uit. 
Het was nu heel donker en Peter zette het op 
een lopen. De Duitsers gingen hevig te keer 
en vloekten luid. Maar Peter zocht zijn weg in 
de duisternis en in zijn hart laaide grote vreug- 
de op. Dit was zijn daad! Daar stonden de Duit- 
sers nu, zonder licht en niet wetende, waar zij 
ergens waren en welke richting zij moesten 
gaan om Dordrecht te bereiken. 
Met de schoentjes van Jansje tegen zijn borst 
gedrukt, holde hij door de donkere avond naar 
huis. 
— Ik heb meegeholpen om de vijand tegen te 
werken, dacht hij blij. — Ik heb óók wat gedaan- 
voor Koningin en Vaderland! 
Ja, Peter Klomp had een daad verricht. Maar 
hij vertelde het niet aan de jongens op school. 
Die hadden er immers niets mee te maken. En 
misschien zouden ze er om lachen, wie weet  
En toch, hij had een verzetsdaad verricht, die 
kleine Peter Klomp. Want het ging er in de be- 
zettingstijd niet allereerst om, of de daad groot 
was of klein, maar of men die daad deed in op- 
rechtheid van hart voor God, voor Oranje en 
voor Nederland. 

...dat er een stukje 
glas was gestoten uit 
de kaarslantaarn ... 

in memoRiam 

AMBROSIUS, 

Je hebt misschien ook wel eens een jongetje zien 
lopen met het been in een beugel. Zo'n jongetje 

was Jan Hendrikx uit Venlo. Gelukkig kwam het 
met het been van Jan Hendrikx nog goed terecht, 
zodat hij later best mee kon komen met z'n vrien- 
den, Jan leert voor onderwijzer. Hij krijgt een be- 
noeming en dan is de weg gebaand voor de ont- 
plooiing van zijn werkkracht. 
De oorlog breekt uit en als de geestelijkheid het 
sein geeft voor verzet, dan staat Jan Hendrikx, 
die voortaan Chiel Gabriels of Ambrosius zal 
heten, in de eerste rij. Hij reist van de ene plaats 
in Limburg naar de andere, zorgt ervoor, dat jon- 
gens, die naar Duitsland moeten, onderdak krijgen 
en brengt hun bonkaarten. 
Op 21 Juni 1944 achterhaalt het verraad hem en 
zijn vrienden. 
In de bunker van Vught glijden de kralen van een 
binnengesmokkelde rozenkrans- door de verma- 
gerde handen van "Ambrosius. Weinig en sim- 
pel zijn de woorden, die zijn droge lippen stamelen, 
maar de innige vroomheid en de overgave, die 
daaruit spraken, werden , nooit vergelen. Men 
sleept hem naar Oranienburg, naar Neuengamme. 
En ergens in dat wrede, vijandelijke land, geeft 
God zijn dodelijk-vertnoeide kind rust. 
Eens liep hij met een beugel om een scheef ge- 
groeid beentje. Toen God hem nodig had, toen 
het Vaderland zijn krachten vroeg, verstond hij 
zijn taak. 
Zullen jullie daaraan denken, als God eens van 
jullie iets vraagt, als het Vaderland ook op . jullie 
een beroep doet? 
God geve het. Ad. 

■ 

HENK DIENSKE. 
Sommigen van jullie herinneren zich misschien 

nog wel, hoe hij aan kwam fietsen, met de 
volle tassen op de fiets, naar boven wipte om met 
vader te overleggen. 
Als wij jullie iets over Henk Dienske willen ver- 
tellen, dan is dit niet in de eerste plaats om wat 
hij gedaan heeft, maar om de manier, waaróp hij 
het werk heeft verricht. 
Eigenlijk vanaf de capitulatie in de Meidagen, 
die hij als reserve-officier mee moest ondergaan, 
trok hij er avond aan avond op uit om zijn partij- 
genoten te vertellen, hoe het nat. socialisme lijn- 
recht in strijd was met Gods Woord. Het onder- 
duikwerk, toen nog in de kinderschoenen, werd 
mede door hem ter hand genomen. Nooit was hem 
iets te veel, altijd stond hij voor ieder klaar, het 
kleinste werkje was hem niet te min. In de woelige 
Meidagen van 1943 stond ik met hem en twee 
anderen bij een drukker, die een inval vreesde: 
op het verzoek van de drukker, of één onzer 
tijdens het drukken in de zaak wilde blijven, stak 
hij spontaan de hand in de portefeuille, overhan- 
digde mij zijn p.b. (het was echt) met het verzoek 
dit zolang voor hem te bewaren. Het feit, dat 
hij de enige was, die een groot gezin had, liét 
hij niet meetellen. Zijn leven werd beheerst 
door de gedachte, weergegeven in het lied van 
Jacqueline van der Waals; 

Wat de toekomst brengen moge. 
Mij gele'dt des Heren hand. 

W. P. 
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!n een klein land zonder bergen en bij de zee was eens 
een prinsesje en dat prinsesje had alleen nog maar een moeder, 
want haar vader, de oude grijze koning, was gestorven. 
Toen had het prinsesje koningin moeten worden, maar zij 
was nog veel te klein en daarom werd haar moeder zolang 
koningin. En het volk, dat daar heel blij om was, noemde 
de moeder koningin-moeder en wachtte rustig de tijd af, dat 
het prinsesje groot genoeg zou zijn om koningin te worden. 
De koningin-moeder regeerde daarom niet alleen het land, 
zij was ook elke dag vol zorg, dat het prinsesje alles zou 
leren, wat ze moest kennen en weten wanneer ze eenmaal 
koningin zou zijn. Het prinsesje nu was buitengewoon ver- 
standig en zeer leerzaam en heel lief, en iedereen in het 
land hield veel van haar. Eens vroeg het prinsesje aan haar 
moeder: -Hoe noemt het volk mij? Toen zei de moeder: 
-Zorg maar, dat het je eenmaal zijn goede koningin noemt. 
Dit onverwachte antwoord maakte diepe indruk op het prin- 
sesje, en altijd moest zij aan die woorden van haar moeder 
denken. Toen zij nu achttien jaren was, werd de prinses 
koningin van dat land zonder bergen en bij de zee. En zij 
regeerde met grote wijsheid, met rechtvaardigheid en met liefde. 
Alle mensen, en ook de kinderen, leefden vrij en blij, en dat 
was heerlijk, en er was veel voorspoed in het land, en wel- 
vaart en vooruitgang. En de jaren gingen voorbij. Nog nóóit 
was er in dat land zo'n gezegende vorst geweest als deze 
koningin, en nog nooit had een vroeger vorst zo lang gere- 
geerd als zij. En alle mensen hielden veel van haar en noemden 
haar hun goede koningin. De mensen in dat land nu waren 
heel eigenaardig. Ze verzekerden elkaar voortdurend, dat ze 
allemaal anders dachten en ze noemden elkaar dan ook an- 
dersdenkenden. Maar het eigenaardige was, dat ze in één 
ding heel eensgezind waren en dat was in de liefde voor hun 
koningin. En nog eigenaardiger was, dat ze daar zo blij om 
waren, die ene grote eensgezindheid te hebben, want dat was 
een echte familieband, en de koningin kreeg toen ook de 
naam van landsmoeder, en dat was een mooie en juiste naam. 
Nu, toen brachten die mensen goud bij elkaar, rijk en arm 
deed dat, want ieder heeft wel een beetje goud, al is het 
maar van een overgeërfde trouwring. En van al die beetjes 
goud werd een hart gemaakt en dat noemden ze het gouden 
volkshart. Dat hart werd in een schrijn gezet, en als de ko- 
ningin nu jarig was, of zij had een ander feest, dan werd 
haar het schrijn met het gouden hart getoond en dan zeiden 
de mensen; -Zie, koningin, dat is het hart onzer eensgezinde 
liefde voor U. En dan lachte de koningin van geluk. Toen 
gebeurde er iets verschrikkelijks in dat land. Er kwam een' 
boze vijand met een heel groot leger en die wilde van al de 
mensen in dat kleine land slaven maken, die het hoofd van dat 
vijandelijke land als hun meester moesten erkennen. Om daar 
beter in te slagen, wilde de vijand vóór alles de koningin 
van dat kleine land gevangen nemen. Want die koningin had 
die mensen altijd zó geregeerd, dat ze echte vrije mensen 
waren en zolang als ze hun koningin' hadden, konden die 
mensen nooit echte slaven worden, en dat wilde die boze 
vijand er nu "juist van maken, want daardoor was hij gekomen. 
Toen die boze vijand het land was binnengedrongen, hadden 
echter wijze raadslieden de koningin bezworen, dat zij moest 
vluchten, en dat deed zij, net op het nippertje, zij ging in 
een schip naar een land over de zee. En het was in de tijd, 
dat men over zee en land heen kon praten, en dat deed de 
kortingin, en in het kleine land hoorden de mensen in hun 
huizen die welluidende stem van over de zee. De koningin 
troostte en bemoedigde en zü beloofde, dat zii terug zou 

komen, zo gauw als de boze vijand weer verjaagd zou zijn, 
en zij bad, en zij werkte dag en nacht mee aan de plan- 
nen om die boze vijand te verjagen. En in het land, waar 
de koningin was, en ook in andere landen, werden daar 
legers voor op de been gebracht. Nu was de vijand woe- 
dend, dat de koningin ontsnapt was en bovendien merkte 
hij, dat de mensen in het kleine land een gouden hart van 
eensgezinde liefde voor hun koningin bewaarden, en hij wist, 
dat hij ze, ook al was hun koningin weg, nooit tot echte 
slaven zou kunnen maken, zolang hij dat hart niet had ver- 
nield. De boze vijand zette daarom alles op het spel om dat 
hart machtig te worden „en het te verwoesten, maar dat kon 
hij niet. De mensen hielden het niet eens voor hem verbor- 
gen, ze spraken ervan en toonden het hem, maar als hij het 
grijpen wilde, om het te vernielen, beschermden en verdedigden 
zij het op leven en dood, en dat hart maakte hen des te 
moediger om zich tegen de slavernij van die boze vijand te 
verzetten. Toen werd die boze vijand razend. Hij nam heel 
veel mensen gevangen en heel veel mensen mishandelde hij 
en heel veel mensen vermoordde hij. Maar zij gaven het hart 
niet prijs, ze waren eensgezind, ze lieten zich slaan en do- 
den, maar slaven, die de vijandelijke meester erkenden, werden 
ze niet. Toen waren in alle landen, die zich voorgenomen 
hadden die boze vijand te verjagen, de legers klaar, en ze 
kwamen over zee en ze joegen de vijand weg uit-het kleine 
land. En toen kwam de koningin terug. Ja, daar kwam zij. 
Zij had bemoedigd en getroost, zij had gebeden en gewerkt, 
dag aan dag, om het doel te bereiken, dat nu bereikt was. 
Zij vond het land in nood, veel was verwoest, er was ge- 
plunderd en geroofd, er was armoe en ontbering, velen waren 
bezweken, velen vermoord, er waren rouw en ellende en tra- 
nen. Maar alle gezichten lachten de koningin tegen, en waar 
zij kwam, toonde men haar te midden van puin en rouw dat 
gouden hart, en de mensen zeiden; -Alles wat Gij ziet in 
Uw land is geschonden, maar één ding is ongeschonden, en 
dat is het hart der eensgezinde liefde, dat wij voor U heb- 
ben bewaard. En de koningin zag hel hart van haar volk, 
zij zag, dat het ongeschonden was, ja, door het bloed en de 
tranen in de hitte van de strijd was het nog meer gaan glanzen, 
het fonkelde en het straalde. En de koningin zei: -Ach, dat 
is het heerlijke hart van mijn vrije volk! En het stond weer 
in zijn schrijn en de koningin regeerde weer over het land 
zonder bergen en bij de zee. En de mensen begonnen onder 
elkaar weer anders te denken, maar in hét bezit van het hart, 
dat zij hun koningin toedroegen, waren zij eensgezinder dan 
ooit, en die eensgezindheid was een groot gelui . 
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Welke letter? 

GROEP A 
tioor de leeftijd lot twaalf jaar . 

Geheimschrift? Nee, hoor! Dit zijn de snip- 
pers, die op straal vielen, toen in de oorlog 
een paar woedende Duitsers het papier, waarop 
een Nederlander een heel grote onderstreepte 
letter had geschilderd, afscheurden. Kun je 
zeggen, Welke letter hel was? Teken deze 
zwarte figuurtjes nauwkeurig over, knip ze 
uit en vorm er* een letter Van Daarna de 
stukjes opplakken- Je moet alle stukjes ge- 
bruiken, hoor! 
Als het klaar is, kun je de oplossing inzen- 
den aan het adres van ons blad- Zoek hei 
maar uit, maar alleen doen, hè? 



is onze koningin 

( door mevrouw ANNIE DE MOOR-RINGNALDA J 

M' 
oederl Wat ruik ik! Is het tóch waar? 

-Eten we vanmiddag parmekoeken?" 
Marietje stond te trappelen van plezier. Nu was 
alle teleurstelling over de plensende regen bui- 
ten, vergeten. Die Moeder toch! Die wist van 
elke vacantiedag een feest te maken, ook al kon 
je door het minder prettige weer niet buiten spe- 
len. 
„Mag ik bij Liesbeth kijken, Moeder?" vroeg 
Marietje. En Moeder vond het best, als Liesbeth 
er maar geen hinder van had. 
In een wip zat Marietje in de keuken, waar de 
oude Liesbeth, die nu al meer dan dertig jaren dé 
familie Koen trouw diende, bedrijvig heen en weer 
dribbelde. Toen het beslag in de grote, witte kom 
„lekker smeuiig was", zoals Liesbeth het uit- 
drukte, kon de pannekoekenbakkerij beginnen. 
Marietje kroop op een stoel naast het fornuis. 
„Zal je nergens ankomme?" vroeg Liesbeth, en 
ze liet al een dikke straal beslag in de koekepan 
lopen. Maar, terwijl ze haar hand zo boven de pan 
hield, wen 
„Wat hooi; 
„Ja, nu 
ken, Liei 
hand zij 
„Da's 
de Liei 
om he' 
ren. 
met e 
deeg n 
schoae 
„Dl 
zie ie, 
den! 

et hoofd opzij en mompelde' 
-v-Var'" ze ook!" riep Marietje uit, „klok- 

KlSjkgebeicr! Wat zou er aan de 

"voor het feest, kind!" antwoord- 

het paadje aflopen. In haar hand droeg ze een 
tas. De hofhond sloeg aan en m'n neef riep: 
„Koést, Hector!" Toen zag-ie de deftige dame. 
„Zeker een pensiongast uit de buurt", dacht 
m'n neef. Maar   meid!, toen hij goed keek, 
zag hij dat 't niemand minder dan de Koningin 
in eigen persoon was. Wat die jongen schrok! 
Hij vergat van schrik zijn pet af te nemen. De 
Koningin moest er om glimlachen en ze zei: 
„Ligt de vrouw in de opkamer? Ik zal maar 
even doorlopen?" 
Ze stapte al de boerderij binnen, waar Harm's 
moeder lag, die enkele dagen tevoren een kind 
had gekregen. De Koningin had daarvan ge- 
hoord en kwam m'n tante zelf opzoeken. Ze 
ging zómaar op een keukenstoel naast het bed 
zitten en haalde uit haar tas allerlei lekkere 
versterkende middelen te voorschijn. Na een 

waarin ze van allerlei gevraagd 
1^ baby, ging ze weer weg. Je be- 

dat ik er wel tien gulden voor 
zou hebben, om daar bij geweest 

zQn! Zie je, zó was onze Koningin 

half uurtj 
had fdver 
grijpt, t kin 
over gfeha l 

fjk geh; 
1934 Leo 

en, ei' Jfl- odctelVrouwe 
naar de Tn- 

"W / 

hield haar hoofd wat 
estelljkeAUokgelui bet 

,cttt echter tuc.!. op wat ze deed, tot 
ilWie ontdekte, dak -Ze-hct koste 
(io pau had late» lopen zodat heel 

sje „dVwider" zat! 
t er van, kind", zuchtte Liesbeth, „mi 

endk die klokken hoinj^e, moqst ik ter 
,n vijftig jaar geledcft,- toen Willemien' 

erd. Och-och, wat was dat mooi toen, 
laat eens kijken, zeven jaar eji 

Amsterdam. M'n moeder-— 
nder, hoor! — ums een vqlb 
Is er Oranjefeest 

anzelf, dat we zijn 
|ng op de Dam  
Liesbeth, vertel me eei 
|je aan en Liesbeth gaf tób. Ipït^^ertelde, 
en het pannekoekenbakken 
«Uemientje achttien jaar nld was, zou zij 

tot Koningin gekroond wordfen. Dat gebéurde in 
de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Ik^ben daar na 
tuurlijk mfetjZelf bij geweest, maar ik heb van ho- 
ren zeggeft, dat het in de versierde kerk prachtig 
moet gewlest zijn. De jonge Koningin had een wij-;, 
de hermelijnen mantel om haar schouders en je 
kreeg tranen in je ogen als je naar haar lieve 
vorstelijke gestalte keek. Het orgel speelde zo 
indrukwekkend en een zangkoor zong zo mooi. 
Toen heeft Wilhelmina ten aanhore van al die 
autoriteiten in de kerk gezworen, dat zij trouw 
zou zijn aan de Grondwet en dat zij zou regeren, 
zoals het een^oed Oranje-Vorstin betaamt. Weet 
je wat ze toen zei, Marietje? Ze zei: „Ik ben ge- 
lukkig en dankbaar het volk van Nederland te 
mogen regenen, een volk, klein in zielenaantal, 
doch groot in deugden. Ik acht het een voorrecht, 
al mijn krachten te wijden aan het welzijn van 
mijn dierbaar vaderland. Oranje kan nooit, ja 
nooit genoeg voor Nederland doen!" Heb ik die 
lange zinnen niet goed onthouden, kind ? Dat 
komt, Marietje, omdat onze Koningin heel haar 
verdere leven die woorden in practijk heeft ge- 
bracht. Zij was het, die het durfde om — toen 
Engeland de Zuid-Afrikaanse Boerenrepubliek 
aanviel, de oude President Krüger met een Ne- 
derlands oorlogsschip naar ons land te bren- 
gen, alsof zij daarmee wilde zeggen: „Wij, Ne- 
derlanders, staan naast de Boeren!" Zie je, zó 
was onze Koningin. 
In April 1909 werd Juliaantje geboren. Wat heb- 
ben we toen feest gevierd, noü! De kerken 
stroomden vol, om God te danken en voor het 
behoud van moeder en kind Zijn zegen te sme- 
ken. 
Toen zijn er donkere jaren gekomen; de eerste 
Wereldoorlog brak in 1914 uit. Opnieuw bleek 
hoeveel ons volk van Koningin Wilhelmina en 
Haar Huis hield. En eveneens merkten wij tel- 
kens, da"t onze Koningin nacht en dag voor ons 
volk werkte en  bad. Zij bezocht de solda- 
ten, zij reisde het land door en overal bracht 
haar komst nieuwe moed en innig vertrouwen. 
En Prbw Hendrik zocht de mannen van de 
kust op. Wanneer er schepen strandden^ soms 
bij nacht en ontij, dan volgde de Prins van na- 
bij het reddingswerk. 
't Is een keer gebeurd, dat een van m'n neven 
de Koningin gesproken heeft. Heus waar, Ma- 
rietje, dat gebeurde zo: ergens op de Veluwe had 
'n achteraf-oom van me een boerderij, in de 
bossen. Op 'n goeie keer kwam er een dame 

spanning 
Godsveftrj 
van 
eens 
onlani 

ningin"* 

'zei 

ife IllyL" gemakkelijk gehad, onze Ko- 
Spannende oorlogsjaren en al die 
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drie maanden later 
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êns,'-mlïBsènlief, wat keken we daar 
irtg_^ruliaan zich verloven met 

(Zomaar in een gryze sport- 
'en Haag kwam binnentuffen. Het trouw- 

zo blij éh^raFend, dat ik hét niet gauw 
zal. En toen in 1938 prinses Beatrix 
verd! Koningin Wilhelmina Grootmoe- 

der geworden! Dat we dat nog mochten bele- 
ven! AJles leek zo mooi te zullen worden. 
Toen Wierpen de moffen weer roet in het eten. 
Op die zonnige Donderdag van de 10de Mei, 
vóór Pinksteren, viel Duitsland verraderlijk 
Nederland aan. 
Je Vader en je Moeder zullen je daarover wel 
verteld hebben, hoe duizenden vliegtuigen 's 
nachts ons land overstroomden, hoe de Hitier- 
benden ons grondgebied verwoestten en onze 
soldaten onverhoeds aanvielen. De Koningin 
bleek hier niet veilig te zijn. De moffen wilden 
Haar en Haar familie in handen krijgen. Dat 
nooit! Toen er geen andere uitweg mogelijk 
bleek, hebben ze eerst Prinses Juliana en haar 

vergete 
geboren 

kinderen en daarna de Koningin naar Enge- 
land gebracht op een Engels oorlogsschip. 
Kóningin Wilhelmina wilde geen machteloze 
gevangene zijn van Hitier. Zij wilde, weliswaar 
in een vreemd land, voor haar landgenoten blij- 
ven strijden èn overwinnen. Dag en nacht heeft 
zij met haar ministers geijverd voor de bevrij- 
ding van Nederland en van het later door de 
Jappen overrompelde Indië. Zware bombarde- 
menten heeft zij moeten meemaken. Haar huis 
werd. verwoest. Maar God verhoorde de gebe- 
den van tienduizenden, die voor onze Koningin 
werden opgezonden tot Hem. Hij spaarde onze 
Koningin en schonk haar de kracht en de wijs- 
heid om ons volk te blijven regeren. Zij reisde 
naar Amerika, om daar President Roosevelt te 
bezoeken en om het Amerikaanse volk te dan- 
ken voor wat het deed voor onze bevrijding. 
Onze zeelieden, onze militairen en vooral ook 
de zgn. Engelandvaarders vonden in haar een 
gastvrije Moeder, die vol belangstelling was 
voor hun lotgevallen. De moedige houding van 
de verzetslieden in het bezette Nederland steun- 
de zij door woord en gebed. Marietje, wat hebben 
we in de oorlog vaak geluisterd naar haar ra- 
diotöésp'raken. Jij was toen nog te klein en je 
vroeg wel 's, wat wij allemaal toch deden op 
zolder. We hadden zonder die radioboodschap- 
pen niet verder gekund, omdat hier alles zo ho- 
peloos leek. Maar de Koningin zag in, dat wie 
op God vertrouwt en voor een rechtvaardige 
zaak vecht, nooit beschaamd zal uitkomen. Het 
is zo drommels-fijn, kind, dat wij in Willemien 
een Koningin hadden, die de Here vreesde en 
die de I nie wist te buigen voor de Koning der 
Koningei. 
Nou, affijn, om kort te gaan, de Bevrijding is 
gekomen. En toen was het weer onze Konin- 
gin, die zich haastte bij haar volk te komen. 
Ze bezocht de verwoeste gebieden, het onder 
water gezette Zeeland, ze zat overal, zal 'k 
maar zeggen, en werd niet moe, met de men- 
sen te praten, om ze te helpen en op te beu- 
ren. Zij is altijd een voorbeeld geweest, kind. 
En daarom kan ons jubileumfeest zo echt-blij 
en echt-dankbaar gevierd worden. We leven 
nog in donkere tijden, kind. Maar daar denken 
we nu even niet aan, omdat we nu voelen, met 
heel ons hart, dat ondanks alle verschillen we 
tóch zonen van één volk zijn en dat Koningin 
Wilhelmina een fiere Oranje-dochter is ge- 
weest. Dat toonde zij ook, toen ze het moeilijke 
besluit nam, om af te treden als Koningin. Je 
hebt het haar zelf door de radio horen zeggen. 
Wat was ze flink, hè? Maar ze kan zo rustig 
de teugels van het landsbewind overgeven, om- 
dat straks Prinses Juliana haar kan opvolgen. 
Dan wordt die Koningin Juliana. En dan heb- 
ben wij fijn weer een Koningin-Moeder. De 
Here moet haar nog maar heel lang voor ons 
allemaal sparen, want we kunnen haar nog 
lang niet missen. Zal ook jij daar 's avonds de 
Here om vragen, Marietje?" 
Hoeveel pannekoeken er gebakken waren? Ma- 
rietje was de tel kwijt. Ze had zo'n fijne mid- 
dag gehad! Fijn om die hoge stapel panne- 
koeken, die straks opgepeuzeld zou worden, 
maar misschien nóg fijner door dat verhaal 
van Liesbeth. Nou zou zij, Marietje, vanavond 
direct dat boekje over de Koningin, dat Vader 
voor haar gekocht had, gaan lezen, want ze 
wilde nog véél meer van het leven van Ko- 
ningin Wilhelmina weten. Wat was het reuze 
om zó'n Koningin „ónze Koningin" te mogen 
noemen! 
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Welke stad? 

GROEP B 

fooor </('- leeftijd van twaalf tot en met zeventien jaar) 

Tijdens de oorlog werden veel parachutisten 
neergelaten. Geheime agenten, noemden we 

die dappere kerels, die uit een vliegtuig spro gen 
en dan hier de Duitse verdedigingswerken kwa- 
men bespionneren ten behoeve van de landen, 
die met de mo ten in oorlog waren Op het teke- 
ningentje zie je zo'n parachutist, die juist uit het 
vliegtuig is gesprongen. Hij komt aan de rond 
van een stad terecht. Maar nu is de vraag: 
Wélke stad? Dat moeten ju lie maar u t- 
zoeken Zodra je het weet, moet het an woord 
opzenden naar de Zwerver Je hebt dan kans 
op een prijs I Voor de goede orde en om het 
niet al te moeilijk te maken, verklappen wij, c'at 
de op de tekening aangegeven stad in Neder 
land ligt. - Ga nu je gang maar I 
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eetmecsters in het verzet: Hilbert, ]acques, Bertus en 
i Bloemendaal, de warme zomerheide van Vught en de 
■wel toeriepen, is, behalve een herinnering uit eerbe- 
• enkel bezwaar tegen, dat anderen het met mij, als 

het grote geloof van hen, die de dwaasheid van het 
■ Want vier jaren zijn verstreken na de dood van deze 
overlevenden in de blijvende betekenis van hun werk 
■ En onder het aanstormend rumoer van allen, die er 
lachend en beschaafd vertrappen, juridisch aftakelen 

i tenslotte in broedertwisten aan de kaak stellen, is heel 
tabele zaak gemaakt, waaraan geen verstandig mens zich 
:n zichzelf, ontvangen stank voor dank en worden als 

mannen, die het vaderland wilden redden. Redt nu 

iet koor der slimmerikken, gevangen in het subtiele ge- 

d en offer, eertijds zo stralend, haast extatisch vertolkt, 
■ genade van het verzet", alsof die waarde gemeten kan 
'eleer, waarin het leven dagelijks tot de dood reikte, door 
of Breda, Zwolle of Arnhem. Een aardse onmogelijkheid 

van onze vrienden, aan de aardse en menselijke be- 

Het werk breidde zich snel uit. De contacten namen 
toe. 
Stralend en sterk verhief het KP-werk zich in Neder- 
land als een symbool van geloofskracht en daden- 
drang. De Koepel in Arnhem werd gekraakt. 
In Groningen gelukte de meesterlijke overval op de 
drukkerij van bonkaarten, waardoor 133.500 kaarten 
in één slag ter beschikking van de LO kwamen. 
Toen werd Bertus gearresteerd! Het was 15 Mei 
1944. Een agent van politie hield hem aan in Delft, 
op een los en ongegrond gebleken vermoeden van 
een strafbaar feit. De politie in Delft zou Bertus ge- 
makkelijk herkennen van een vroegere overval op 
wapens in het politiebureau. Daarom trachtte hij te 
ontsnappen en zag hij zich genoodzaakt op de agent 
te schieten. Hij .werd door de versterking overmees- 
terd. Vijftien Nederlandse politiemannen uit Delft 
escorteerden na de identificatie de overvalwagen, 
waarin Bertus vervoerd werd naar het Haagse veer 
in Rotterdam. Pogingen om hem te bevrijden faal- 
den. De directeur van de gevangenis was te benauwd, 
de SD te zeer op haar hoede. Van Mei tot Septem- 
ber 1944 bleef de KP-leider West in de bunker van 
Vught. Tot Augustus duurden de verhoren. De fei- 
ten, waarover de SD beschikte, waren verbijsterend. 
Er kwam een noodkreet uit Bertus' laatste verblijf- 
plaats: „Reorganiseert alles of houdt ermee op. Jullie 
lopen er allemaal in. Ze weten alles." Een machte- 
loze kreet van 'n gevangene, die zichzelf, zijn jongen» 
en vrienden verloren weet. Maar ook schreef hij; ,.Ik 
word gesterkt, mocht met mij het ergste gebeuren 
dan vertrouw ik op Gods genade". 
Het onheil scheen geboren. 
Op 13 Juni overviel de SD de Persoonsbewijzen-Sectie 
te Amsterdam en maakte er dertig arrestanten.Jacquef 
stond, niets kwaads vermoedend, de volgende ochtend 
voor het station in Zwolle voor een afepraak. 
„Bent U Louis", vroeg een heer in burger. ,,Ja' , zei 
Jacques toen hij zijn illegale naam hoorde. We heb- 
ben hem nooit teruggezien. Zo druk als het was om 
de arrestatie van Bertus, zo angstig stil was het om 
de, aanvankelijk onopgehelderde, arrestatie van Jac- 
ques. Het enige levensteken was een briefje, uit de 
trein geworpen tijdens het transport van Schevenin- 
gen naar Vught. Wn de verhoren werd niets be- 
kend. 
Snel volgden de slagen elkander op. Arnhem was 
onveilig na de grote, geslaagde overval op het Huis 
van Bewaring. De SD briesend. De ene arrestatie 
volgde op de andere. Bob ontsnapte ternauwernood in 
Zeist. Toen voltrok zich het drama van de Wete- 
ringschans. Het stortte de KP-organisatie in een nacht 
van onzekerheid en dreiging. 
De volle zwaarte van het werk was na de-arrestatie 
van Bertus en Jacques komen te liggen op Johannes, 
Bob, Hilbert en Dobbe. Johannes en Hilbert werkten 
veel samen in Amsterdam, waar inmiddels de „kern ' 
van vertegenwoordigers uit alle illegale groepen in 
Nederland om regelmatig contact vroeg. Daar ging 
Hilbert heen, die bovendien Jacques was opgevolgd 
als vertegenwoordiger in de LO-top. 
Het leven was vol zorg. Vol dreigende gevaren. De 
overval op de Weteringschans werd noodzakelijk ge- 
oordeeld om een groot aantal vrienden te bevrijden. 
In de spanning van de voorbereiding overheerste de 
hartstochtelijke wens, misschien tegen beter weten in, 
om te slagen. 
De overval slaagde niet. Het verraad won! 

BERtUS VAlStAR 
.Beutus" 

Toen Hilbert met Johannes bij het huis van de ver- 
rader kwam om hem volgens afspraak in veiligheid 
te brengen, stonden daar reeds de Duitsers onder per- 
soonlijke leiding van Lages. Johannes werd aan- 
stonds overmeesterd, gewond en mishandeld, Hilbert 
vluchtte, verborg zich als een gewond dier in een 
duivenhok, ergens in een tuin en verloor het bewust- 
zijn, totdat stomme, onnadenkende en laffe bewoners 
hem aangaven. In zijn cel in de Weteringschans sliep 
hij vermoeid maar rustig in. Hij weigerde iedere ver- 
klaring, behalve over zijn identiteit. Hij was gereed 
voor de dood. Van het leven had hij voor de over- 
val reeds afscheid genomen. Hij, de impulsieve ge- 
voelsmens had de „zuster" in Amsterdam vaarwel 
gezegd met de woorden: „Als ik niet terugkom, moet 
U aan mijn vrouw vertellen, dat wij niet anders kon- 
den doen." Een nekschot velde hem en Johannes op 
de rand van het massagraf, die Zondagmiddag van 
16 Juli 1944, in de duinen van Overveen. In de eer- 
ste Septemberdagen van 1944, werden Jacques en 
Bertus uit de bunkers van Vught gehaald en met een 
groot aantal LO- en KP-vriendcn terecht gesteld op 
de heide achter het kamp. 
In die laatste maanden, Juli. Augustus en September 
bleef het aantal bonkaarten de landelijke behoefte 
volkomen dekken. 
Contacten werden hersteld, andere vertegenwoordigers 
naar voren gebracht, nieuwe acties op stapel gezet. 
En reeds groeide-het KP-werk in de door de geval- 

, len pioniers aangegeven richting der sabotage, die 
na de Septemberdagen als het semi-militair verzet 

t geheel op de voorgrond kwam te staan. 
I In de Top-KP werd een nieuwe leider met ougwsu-c-üt 
i gavsn van verstand en hart opgenomen: Jan van 
j Bijna»., ie, ambtenaar uit Bergen op Zoom, luitenant 
; in de Middagen van 1940, die al aanstonds na de ca- 
, pitulatie 'ich op Jodenhulp toelegde, spionnagewerk 
i verrichtte en reeds spoedig een belangrijke plaats in 
: het verzet innam. 
| Het was Van Bijnen (Arnold, later Frank), die het 

KP-werk met een forse ruk in nieuwe banen leidde, 
tow. het oude werk in de zomer van 1944 groten- 
deels begon af te lopen, toen de oude garde was ge- 
vallen en zich het leiderstekort openbaarde bij het 
vervullen van de nieuwe taak. 
Toen hij in 1935 werd benoemd bij de Dienst Sociale 
Zaken te Bergen op Zoom, bleek al heel spoedig, dat 
men hier te doen had met een man van buitengewone 
gaven en binnen enkele jaren wist hij zich op te wer- 
ken tot in de leiding van deze dienst. Deze bijzon- 
dere prestatie spreekt des te duidelijker, als men be- 
denkt, dat een diensttijd van vele jaren nodig is, om 
een dergelijke bevordering te maken. 
Tijdens de Meidagen van 1940 vocht hij als reserve- 
officier in de Peel onder Kapitein Nienaber van 
Eiben, een van de oprichters van de LO. Toen de 
LO werd opgericht verzorgde hij de plaatsing in 
Brabant van onderduikers, die door de LO-Dricber- 
gen moesten worden weggewerkt. Nadat hij zelf 
moest duiken, raakte hij steeds dieper in het werk 
en tenslotte werd hij districtsleider van de LO in 
Driebergen. Daar maakte hij kennis met het KP-werk 
en onmiddellijk voelde hij zich op dit terrein thuis. 
Toen hij ie Top-KP zijn diensten aanbood, deed hij 
dit met de woorden: „Ik ben officier, ik wil vechten," 
Dit heeft hij gedemonstreerd toen hij de mogelijkhe- 
den, die in het gewapend verzet lagen, heeft aange- 
grepen om te komen tot een groots opgezette, mili- 
tair-georganiseerde beweging, die tot doel zou heb- 
ben het rechtstreeks aangrijpen van de vijand, waar 
dit maar mogelijk was. Zo ontwierp hij de plannen 
voor de oprichting van de Burgerlijke Verzets-Groe- 
pen. Dit vond plaats in de zomer van 1944. Toen 
brak de belangrijkste tijd van zijn leven aan, een tijd, 
waarin hij met een ontzaglijk doorzettingsvermogen 
en een ijzeren wil het apparaat opbouwde, dat hi) 
zich had voorgesteld. De Burgerlijke Verzetsgroepen 

jati van Bijnen 
„apnolö" - „fRAtik" 

moesten plaats maken voor een organisatie, waarin 
de grote verzetsbewegingen werden gebundeld: De 
Binnenlandse Strijdkrachten, maar de leiding van het 
Landelijk Sabotage-apparaat kwam te liggen in han- 
den van Frank. Deze loopbaan was begonnen, toen 
hij op een der eerste oprichtingsvergaderingen van 
de Burgerlijke Verzetsgroepen een gedetailleerd plan 
van spoorwegsabotage over geheel Nederland de aan- 
wezigen voorlegde, — bij de instelling van een Lan- 
delijk Sabotage Commando, met hem als Landelijk 
Commandant, vond zij haar bekroning. 
Slechts enkele maanden heeft hij deze functie ver- 
vuld, toen maakte een Duitse kogel een einde aan 
zijn leven. Maar in die enkele maanden heeft hij als 
commandant van een leger mannen, vervolgd en op- 
gejaagd, voortgekomen uit alle lagen van de bevol- 
king, maar allen gedreven door één wil, moeten 
vechten tegen elementen, die door hun binnendringen 
de zuiverheid van het verzet zouden kunnen vertroe- 
belen. Al zijn grote capaciteiten heeft hij op deze 
verantwoordelijke post kunnen ontplooien: zijn ge- 
boren leiderschap, dat hem in staat stelde contras- 
terende personen bij elkaar te Hengen; zijn grote 
tact, die hem verschillende moeilijkheden deed oplos- 
sen; zijn harde eerlijkheid, die hem zelfs zijn beste 
vrienden niet deed sparen als het ging om het wij- 
zen op fouten. Maar achter deze krachtfiguur wor- 
stelde een mens met twijfel en wanhoop 
„Wij gaan aan dit werk allen kapot", schreef hij 
eens. Zijn vrienden en medewerkers zagen, hoe hij 
-■•jcht voor de verwerkelijking van zijn ideeën en het 
■ivi verhouden van het ideële in het verzet. Slechts 
enkelen wisten, hoe hi) als gelovig Katholiek nog 
slechts één bron van kracht wist: God. 
Op 28 November 1944 sneuvelde hij. 
Enkelen van zijn vrienden waren gevangen geno- 
men en tezamen met Paul Esmeyer begaf hij zich 
persoonlijk naar Apeldoorn om de toestand bij de 
Willem III-kazerne, waar deze mannen waren op- 
gesloten, te verkennen. 
Tijdens deze inspectie werden Frank en Paul ont- 
dekt en bij een schietpartij, welke ontstond, neerge- 
schoten. Paul werd op slag gedood, Frank overleed 
enkele dagen daarna in een Duits hospitaal. 

Een „In Memoriam" voor Jacques van der Horst, 
Hilbert van Dijk, Bertus Valstar en Jan van Bij- 

nen kan alleen maar KP-Topgeschiedenis zijn. Het is 
hun levenswerk geworden. Daarin zijn zij gegroeid 
met bovenmenselijke krachten. 
Zij hebben zichzelf niet gespaard, maar zijn opge- 
gaan in een uitzichtloze strijd, die hun krachten ver- 
teerde. 
Zij begonnen, toen honderd bonkaarten en twee re- 
volvers meer waarde in Nederland hadden, dan al het 
geld in alle brandkasten. 
Zij vielen toen het werk zijn grote vlucht had ge- 
nomen; toen het officiële CDK maandelijkse verlie- 
zen in bonkaarten in de duizenden moest tellen, met 
een regelmaat, die de ambtenaar eer aandeed; toen 
de eerste wapenzendingen in maanlichte nachten uit 
de lucht kwamen. 
Een werk des geloofs, waarin gewone mensen uit 
eenvoudige christelijke gezinnen, groot en sterk wer- 
den tegenover de vijand, omdat zij klein bleven tegen- 
over God, Die hen riep. 
„Here, als het Uw wil is, bescherm ons dan in de 
komende week en doe ons werk gelukken", bad Ber- 
tus steeds aan de tafel van tante Spieksma. 
Wij eren Bertus, Jacques, Hilbert en Frank, vier 
jaren na hun dood, als zwerver in het bevrijde Ne- 
derland. Maar wanneer de gedachten de vlucht ne- 
men in het verleden en de ogenblikken omvatten, 
waarin wij met hen verbonden waren, dringt zich de 
schuldbekentenis op van de jaren der bevrijding: 
„Vader, kom onze kleingelovigheid. te hulp " 

GERRIT. 
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Een historisch verhaal* door Kees Bauer 

j ;   ^ 
1~\it is hei verhaal van een man, die op 22 December 1942 in de bunker van hei concentratiekamp 

Amersfoort werd. opgesloten. Hij was aan handen en voeten geboeid en met zware kettingen aan de 
muur geklonken. , 
Drie en dertig centimeter dik was die mum en door het kleine venster met de zware tralies viel geen 
licht, men had hei raam verduisterd, want de man in de cel mocht geen zonlicht zien. Langer dan drie 
maanden was het nacht voor hem. 
Op 1 Maart 1943 ontsnapte hij. 
Zonder hulp van enig levend wezen brak hij uit die donkere cel, baande hij zich een weg langs wacht- 
torens van de SS, door prikkeldraadversperringen en een mijnenveld. Het klinkt als een fantastisch ver- 
haal, maar het is woord voor woord waar: het ogenschijnlijk onmogelijke werd in die koude wintermaan- 
den van het jaar 1943 door één man mogelijk gemaakt. Slechts de naam van die man veranderden wij, 
want hij brak uit om te leven en hij leeft! 

•\  r 

\ 7ijftig meter voor het kamp Amersfoort stopt 
^ de luxe auto. 

„Nou is 't woord aan jou, Groothof, helemaal alleen 
aan jou. Je kunt nu nog alles vertellen," Er klinkt 
vaderlijke overreding in de stem en de twee Holland- 
se SD-rechercheurs, Noppen en Flipse, keren zich 
in afwachting tot de geboeide man. 
„Ik heb niets meer te zeggen, jullie weten alles." 
„Goed, rije maar!" 
De wagen schuift weer vooruit, een zware slagboom 
opent zich en valt dan weer dicht. 
Boven de dorre struiken en bomen staat het helle 
blauw van de zonnige wintermorgen, die lichte vorst 
heeft gebracht. 
Het is 22 December 1942, tien uur in de morgen. 

De wagen stopt met een ruk. Als het blijkt, dat hij 
door een pijn in zijn maag — die hij nooit eerder 
heeft gevoeld — niet lopen kan, slepen twee SS-ers 
hem bij de armen over de grond naar de Schreibstube 
van Abteilung III. Daar wordt hij, als een stuk zeld- 
zaam wild, bekeken door tien, vijftien SS-officieren, 
terwijl hij, de armen in de maag gedrukt, voorover 
gebogen op een stoel zit. Een uur lang wordt hij ver- 
hoord: dezelfde vragen als altijd: Waar kwamen de 
wapens vandaan? Van wie            
kreeg je de copy voor de 
krant? Waar is Dobbe? 
En hetzelfde antwoord als 
altijd: Ik* weet het niet... 
Eens moet hij gaan staan, 
maar de pijn doet hem 
samenkrimpen. Met vuist- 
stompen in het gezicht en 
trappen van zware spijker- . 
laarzen wordt hem duide- 
lijk gemaakt, dat hij recht- 
op moet staan. Na een uur 
wordt hij weggeleid. Enkele 
woorden zwerven nog 
ergens door zijn gedachten: 
Es ist hier kein Erholungs- 
heim  
Als hij in het registratie- 
kamertje zijn jas moet aan- 
trekken, stoot hij per onge- 
luk enkele sleutels van een 
groot rek. Hij schrikt, 
bukt zich dan snel om de 
sleutels weer op te rapen. 
Maar de Bunkerführer 
Fransca en Max Ritter 
zijn al bij hem. Als zij op- 
houden met slaan en 
trappen, begeven hem zijn 
krachten. Zijn handen zijn 
nu geboeid met ketting- 
boeien en de beide SS-ers 
nemen hem ieder bij een 
bovenarm. Zo slepen zij 
hem achter zich aan door 
de gang van de bunker. 
Hij heeft een vage indruk 
van een lange gang. Voor 

een van de zware deuren staan zij stil. Hij voelt 
zich ruw in de cel gesmeten. Even is er nog het 
gerinkel van de kettingen aan zijn handen en het 
klappen van grendels, dan is hij bewusteloos  
Na vijf dagen krijgt hij zijn boeien. Om polsen en 
enkels zijn ze verzekerd met hangsloten. Van iedere 
arm en van ieder been loopt een zware ketting 
naar de muur, een anderhalf steens muur: drie en 
dertig centimeter steen  (afb. 1) De tralies van 
het kleine raam staan in een betonnen draagbalk, die 
boven het raam is aangebracht. Door dat raam valt 
geen licht, want aan de buitenzijde is, gelijk met 
de muur, een houten verduisteringsluik aangebracht. 
Zo zit hij daar drie weken, 's Nachts moet hij ineen- 
gekromd op zijn rechterzij slapen, zijn kettingen laten 
hem geen grotere vrijheid. Steenkoud is het, want de 
verwarming brandt niet. 's Morgens is zijn matras 
nat van het speeksel: hongerdromen  Maar 's mor- 
gens komt er alleen een kroes ongenietbare koffie, 
's Middags wordt het pannetje koolsoep in zijn cel 
gezet. Razend vlug moeten de voormannen, zelf ge- 
vangenen, dit doen, want de SS-ers jagen hen op. 
Als zij het pannetje om de hoek zetten, ontdekker 
zij soms op het laatste ogenblik pas, dat déze 
    gevangene met kettingen 

aan de muur geboeid is: 
■ , hij zal er zo niet bij 

kunnen  Achter hen 
■ schreeuwen de SS-ers, er 

is geen tijd meer om het 
voedsel binnen zijn bereik 
te zetten. Dan maar een 
schop met de voet. Wat 
over de rand vliegt, likt 
hij van de grond  
Na drie weken wordt hij 
geschoren en moet hij met 
de andere gevangenen bui- 
ten aantreden. Drie weken 
lang heeft hij aan iedere 
arm vier kilo ijzer gedra- 
met slechts een kort ogen- 
blik per dag het licht van 
de lamp in zijn cel. Als hij 
buiten komt, bijt het dag- 
licht schel in zijri ogen en 
een duizeling, overvalt hem. 
Maar hij is met de polsen 
aan zijn medegevangenen 
geboeid en zij houden hem 
staande. In een grote, ge- 
meenschappelijke douche- 
cel worden 2ij gebaad. Hij 
ziet de vrienden, waarmee 
hij vroeger heeft samen- 
gewerkt, maar hun naak- 
te, vermagerde lichamen, 
vreemd met de kale kop- 
pen, herkent hij bijna niet. 
De SS-ers, die de watertoe- 

Na vijf dagen krijgt hij zijn boeien  (afb. 1) voer regelen, treiteren hen, 
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door ijskoud water op hun verzwakte lijven te laten 
striemen. Zij mogen zich niet afdrogen. Het oude 
soldaten-ondergoed moeten zij over het natte lichaam 
aantrekken. 
Dan begint weer het leven in de cel. Grendels slaan 
hard en vijandig voor een zware deur. Boeien schu- 
ren om polsen en enkels .en de kettingen binden een 
man aan een muur van decimeters dikte. 
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 wringt hij zich in een vermoeiende houding. 
(afb. 3) 

En de nacht is weer aangebroken, een nacht, die 
geen dag kent. Hij slaapt veel en lang, maar altijd 
blijven er uren, waarin de gedachten de enige speel- 
genoten zijn van de eenzame. 
Hij denkt aan zijn gezin, aan zijn vrouw. Hij werd 
juist op haar verjaardag gearresteerd  
Achter de bunker is de plaats, waar de kampge- 
gevangenen worden gestraft: de martelaarsboek. Hij 
hoort de geluiden, als de SS-ers hun slachtoffers slaan. 
Eens wordt er een doodgeslagen  
Voor zijn celraam moet een boom staan, want soms 
hoort hij de vogels fluiten  
Op Zondagen draagt de wind het gelui van kerk- 
klokken in Amersfoort tot in zijn eenzaamheid. Hij 
weet, dat daar nu mensen een kerk zullen binnengaan. 
Mensen, die goed gewassen zijn en beter gevoed dan 
hij. Mensen, die Zondagse kleren dragen en geen 
boeien aan armen en benen. Mensen, die met andere 
mensen kunnen spreken en zingen, die slechts hun ge- 
zicht behoeven te heffen om in het zonlicht te zien... 
Dan, als de gesprekken zijn verstomd en het doodstil 
is geworden in de bunker, wordt in de nacht het 
heimwee geboren. 
Te lopen in een stad en de mensen te groeten  
De hand van een vriend te drukken en hem in de 
ogen te zien  
Zich bij zijn kinderen te weten  
En bij zijn vrouw  
En met het heimwee komen de gedachten aan een 
ontvluchting. In het politiebureau in Utrecht heeTt 
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hij het ook al eens geprobeerd, maar toen is het mis- 
lukt. En nu zijn de omstandigheden nog veel ongun- 
stiger. Maar Dobbe is toch ook uitgebroken, al was 
het dan niet uit een bunker? Ja Dobbe, maar wat kan 
hij doen? De deur is hard en sterk en voorzien van 
grendels en sloten en er is een muur, zwaar en dik: 
drie en dertig centimeter  
Maar Dobbe is toch ook  
Ja, maar Dobbe zat niet met zware kettingen aan 
een muur geklonken. En de tralies zijn hard en staan 
vast in het beton. En het is donker, stikdonker. Ieder 
ogenblik kunnen Fransca of Ritter door het kijk- 
gaatje in zijn cel loeren. Goed, de man in de cel te- 
genover de ingang geeft met twee klappen op de ver- 
warmingsbuis wel het signaal: onveilig, als zij de 
bunker betreden, maar  
Ja, maar Dobbe.  
En als hij eenmaal buiten is, hoe komt hij dan uit 
het kamp? De bewaking is zwaar, dat weet hij, meer 
weet hij niet. Hoe zal hij de weg vinden? Welke moei- 
lijkheden wachten hem buiten? 
Maar Dobbe  
Hij maakt een plan, om kortsluiting te veroorzaken, 
zijn boeien te verbreken en een bewaker neer te 
slaan. Hij verwerpt het weer: onuitvoerbaar  
Dan vindt hij de lepel. 
Hij vindt hem achter de buis van de verwarming. Hij 
is groot en hard, veel harder dan de lepel, die hij 
's middags bij de koolsoep 
krijgt. Misschien is hij 
achtergelaten door een SS- 
er, die hier de straf voor 
een begane overtreding 
heeft uitgezeten. Hij voelt, 
dat de steel stevig is en 
breed, aan het eind puntig 
toelopend. Nu weet hij het: 
Dobbe is ontvlucht, hij 
zal ook ontvluchten. Hij 
zal met die lepel een tralie 
loswerken. Dat zal de poort 
naar de vrijheid worden. 
Hoe hij het zal doen, weet 
hij nog niet, maar deze 
lepel is het enige werk- 
tuig, dat hem kan doen ont- 
vluchten uit vier zware boeien en kettingen, door 
een muur van drie en dertig centimeter. 
Eerst moet hij tenminste één hand vrij hebben öm te 
kunnen werken. De zware smeedijzeren boeien schar- 
nieren aan één zijde, aan de andere zijde worden de 
einden dichtgebonden door een U-Vorraige veer van 
verhard ijzer. Hierdoor is ook het hangslot bevestigd.' 
(afb. 2) 
De veer is aan de onderzijde dunner dan op enig 
andere plaats en drie weken lang wringt hij zich in een 
vermoeiende houding om deze kant over de vloer 
te schuren, (afb. 3 en 4) 
Hij moet voorzichtig doen, want geen van de andere 
gevangenen mag iets merken. Telkens schuurt hij 
op een andere plaats en hij kleurt de plekken, waar 
hij geschuurd heeft bij r et koffie door er met zijn 

....dichtgehouden door 
een U-vormige veer.... 
(afb- 2) 
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 bij het schuren moet hij het slot vasthouden. 
(afb. 4) 

De bunker te Amers- 
foort. Ten tijde van f 
deon tsnapping waren 
alle tralievensters als 
het rechtse. Het tra- 
liewerk buiten tegen 
de muur werd na de 
ontsnapping aange' 
bracht. 
Boven één der trahes 
is de gleuf, zoals die 
door Groothof werd 
gezaagd, getekend. 
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klomp over te vrijven. lij het schuren moet hij het 
slot, dat aan de boei hangt, met zijn andere hand 
vasthouden, anders zou het over de grond slepen en 
teveel gerucht maken. Dan op een dag is het ijzer 
zo dun, dat hij de beide benen van de U uiteen kan 
buigen, waardoor ook de boei wijder wordt. Hij 
neemt zijn ijzeren bed uit elkaar en hij gebruikt het 
voeteneind als hefboom, door een van de poten onder 
de verwarmingsbuis te steken. Zo buigt hij zijn boei 
in een ovale vorm. (afb. 5). 

Het kost hem een paar 
ontvellingen, maar hij kan 
zijn sterk vermagerde rech- 
terhand uit de boei wringen. 
In die drie weken doet hij 
meer. Zijn dagen zijn nu 
gevuld met een werk, dat 
hem volledig opeist. Als 
's middags om twaalf uur 
het eten wordt gebracht, 
brandt één kwartier lang 
het licht. Een kwartier is 
negen honderd seconden 

.... het kost hem een 
paar ontvellingen .... 
(afb. 5) 

en elke seconde benut hij 
om zijn cel te leren ken- 
nen. Als 't weer donker is 

 en hij op zijn krib ligt, 
denkt hij. Dan worden stuk 

voor stuk de moeilijkheden, die nog overwonnen 
moeten worden, in theorie opgelost. Dan worden alle 
mogelijkheden overdacht. Er zijn dingen, die hem 
ervan kunnen weerhouden, zijn plan uit te voeren. 
Hij weet, dat als hij ontsnapt, het de andere gevan- 
genen hoogstwaarschijnlijk een dag brood zal kosten 
en het gemis van dat kleine stuk brood kan voor 
één van hen de dood betekenen  
Ook is hij nog niet ter dood veroordeeld. Toen hij 
gearresteerd werd, vond men op hem, behalve ver- 
schillende illegale papieren, twee geladen revolvers 
met reservehouders en tijdens de verhoren is verschil- 
lende malen tegen hem gezegd: „Vertel alles maar, 
want voor jou is het toch afgelopen." Maar een ter- 
doodveroordeling heeft hij nog niet tegen zich horen 
uitspreken. Als ze hem nu snappen, hoeft hij aan de 
afloop niet te twijfelen  

Hij onderzoekt zijn cel. Als hij op het hoofdeinde van 
zijn bed gaat staan, kan hij het tralievenster gemak- 
kelijk bereiken. De tralies zijn zwaar en stevig en 
daarachter, aan de buitenzijde, wordt het verduis- 
teringsluik door een paar latjes vastgehouden. Dat 
zou er nog wel uit te breken zijn, maar wat helpt 
het. Door de tralies naar binnen halen is onmogelijk, 
naar buiten uitstoten zou onmiddellijk ontdekt wor- 
den. Met zijn lepel meet hij de opening, die ontstaat, 
als het hem zou gelukken, de eerste tralie van rechts 
weg te breken. Die opening is nog niet zo breed 
als de'lengte van zijn lepel  (afb, 6) 
Hij weet, dat de honger hem zeer vermagerd hèeft, 
maar dit gat is wel erg klein. Hij meet nauwkeurig 
de afstand van de zijkant van het raam tot de tweede 
tralie. Dan trekt hij zijn bed zóver van de wand tot een 
even grote opening ontstaat. Dat is de ruimte, waar- 
door hij'eens zal moeten ontvluchten. Hij tracht zich 
op zijn zijde tussen het bed en de muur te wringen, 
maar hij ontdekt, dat zijn borst blijft klemmen. Om 
door het venster te ontsnappen, zal hij zich geheel 
moeten uitkleden. Alleen dan is er een kleine kans. 
Hij moet zorgen, wat van het kleine stukje luchtzeep, 
dat hij krijgt, over te houden. Als hij zich daarmee 
insmeert, glijdt hij misschien makkelijker door de 
opening. 
Nu hij één hand vrij heeft, kan het grootste werk 
beginnen: het loswerken Van de tralie. Hij moet ech- 

ter op een onverwachte controle bedacht zijn en 
ook de voormannen mogen niets merken als zij hem 
het eten brengen. Daarom heeft hij ontelbare malen 
de bewegingen waarmee hij zijn hand weer in de boel 
steekt, gerepeteerd. Eén bliksemsnelle, draaiende be- 
weging van zijn hand en, als het nodig is, één greep 
om de veer weer dicht te duwen. Maar dat mag hij 
niet zo vaak doen, want anders zal ze op een dag 
breken. 
Dan begint het boren. Om te kunnen werken moet 
hij eerst op een hoekspijl van het hoofdeinde van 
zijn bed gaan staan. Dat kan maar met één voet, 
gelukkig draagt hij klompen. Het andere been en de 
linkerarm moet hij laten hangen, meer bewegingsvrij- 
heid laten de kettingen hem niet. Vóór de tralies is 
een raampje van geelgekleurd draadglas, dat naar 
binnen openvalt en dan door twee valijzertjes wordt 
tegengehouden. Als hij op het bed staat -—■ lichtge- 
bogen, want de kettingen zijn kort — duwt hij met 
zijn hoofd en de vrije rechterhand de twee valijzers 
naar links en rechts uit elkaar, zodat het raampje 
geheel naar beneden kan klappen. Dan steekt hij zijn 
hand tussen de tralies door en begint met het puntige 
einde van de lepel direct achter de tralie in het be- 
ton boven het raam te boren. (afb. 7) 
Boven het raam, want naar beneden kan hij niet wer- 
ken. Twee weken wroet hij met de lepel in het be- 
ton. Als het gat bijna vier centimeter diep is, vindt 
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.zo breed als de lengte van zijn lepel  (afb. 6) 

hij een grote steen, die, nadat hij hem heeft losge- 
werkt, een groot gat doet ontstaan. Hierdoor schiet 
hij ineens een stuk op. Soms is de punt van de lep?^ 
stomp geworden en dan moet hij haar bijslijpen op uc 
vloer. 
En als hij niet werkt, houdt hij lange gesprekken met 
de andere gevangenen. Hij praat soms zo stom, dat 
het hem de bijnaam: seni le Henkie, bezorgt. Dat 
hindert niet, want uit deze gesprekken wil hij zich er* 



beeld vormen van het kamp buiten de bunker. Hi] 
spreekt met de gevangenen, die buiten de bunker 
hebben gewerkt. Hij vraagt belangstellend naar hun 
werk en de omstandigheden, waaronder zij dat moes- 
ten verrichten. Hij vraagt, waar zij werkten en waar- 
om juist daar. Hij vraagt, of zij last hadden van de 
kampbewakers, of zij iets van de buitenwereld kon- 
den zien en zo neen, waarom niet. Hij vraagt, wat 
die grote torens zijn, die hij gezien heeft, toen men 
hem in het kamp bracht en men vertelt hem, dat het 
wachttorens zijn, waarop een machinegeweer en een 
zoeklicht zijn opgesteld: hier, bij de bunker staat er 
ook een. Het zijn de vragen van een man, die we- 
kenlang geen zonlicht heeft gezien en dorst naar be- 
richten, hoe onbelangrijk ook, omtrent de buitenwereld. 
Kinderlijk-onnozel zijn soms de vragen. De anderen 
noemen hem Seniele Henkie en dat is goed, want ze 
mogen niet vermoeden, waarom hij hun deze dingen 
vraagt. 
hoort, dat bij het aflossen van de wacht op de hou- 
ten torens éénmaal het houten luik in de vloer van 
het platvorm dichtslaat. Twaalf torens staan er om 
het kamp, twaalf maal hoort hij een luik dichtvallen. 
Bij elke aflossing van de wacht luistert hij. De hard- 
ste klap moet van de toren zijn, die het dichtst bij 
de bunker staat. Onmiddellijk begint - hij dan te tel- 
Langzaamaan krijgt hij een indruk van het kamp, dat 
zich om de bunker uitstrekt. 
De duisternis heeft het gebruik van zijn ogen uitge- 
schakeld, maar zijn gehoor is vele malen scherper 
geworden en soms ligt hij tijden doodstil te luisteren 
naar de geluiden, die van buiten tot hem doordrin- 
gen. Door die geluiden komt hij veel te weten. Hij 
len: een, twee, drie vier — nu is de wacht het trap- 
je af. Hij telt door, tot hij de dofdreunende stappen 
onder zijn celraam langs hoort gaan. Zoveel stappen; 
elke stap is driekwart meter: vijftien meter ongeveer 
moet de toren van de bunker staan. Dat doet hij niet 
eenmaal, maar telkens weer. Zijn gehoor heeft zich 
ingesteld op ieder geluid en hij zoekt of dat geluid 
soms een plaats of afstand kan bepalen. 
Als hij twee weken lang zijn lepel steeds dieper in 
het beton heeft gewrikt, is er een gat van elf centi- 
meter diepte: zo diep steekt de tralie in het beton. 
Dan gaat hij zagen. 
Van zijn lepel maakt hij een zaag, door de steel van 
de lepel op een scherpe rand van zijn bed te houden. 
Met zijn klomp geeft hij er een klap op. (afb. 8) 
Dat geeft een geluid, dat door de hele bunker k'inkt. 
Daarom kan hij hoogstens vier klappen op een dag 
geven. Soms vragen de andere gevangenen wat hij 
doet. „Och," zegt hij, „ik schopte per ongeluk met 
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want de kettingen zijn kort..  lichtgebogen, 
(afb. 7) 

mijn klomp tegen de verwarming." Vier klappen zijn 
nodig om één tandje in de steel te slaan. Als hij op 
deze manier de steel heeft bewerkt, is de lepel een 
kleine, gebrekkige zaag geworden. Die steekt hij dan 
in het gat, dat hij achter de tralie heeft gemaakt en 
hij begint van zich af te zagen. Hij moet een gleuf 
naar buiten zagen: elf centimeter diep en door zeven- 
tien centimeter beton. Door die gleuf zal hij later 
het boveneinde van de tralie naar buiten kunnen du- 
wen om dan het ondereinde uit de steen te kunnen 
wrikken. Maar zover is het nog niet  
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 met zijn klomp geeft hij er dan een klap op. 
(afb. 8) 

Vijf lange weken zaagt hij. Zijn gedachten zijn nu 
geheel vervuld van de komende vlucht. 
Iedere moeilijkheid, die hij overwint, geeft hem een 
morele steun. 
Hij zaagt ook niet de gehele dag. Soms is het on- 
veilig. Dan heeft hi] zijn hand in de boei gestoken en 
luistert naar de geluiden buiten, of hij voert lange 
gesprekken, die hem zijn bijnaam volkomen doen ver- 
dienen. Ook gaat hij telkens zijn plan na en onder- 
zoekt elk détail op fouten. 
Eenmaal wordt hij een gehele middag verhoord door 
Noppen en Flipse, maar hij laat niets los. 
Hij weet nu ook welke prikkeldraadversperringen hij 
zal moeten passeren om uit het kamp te komen. De 
eerste is wel de belangrijkste. Zij ligt vijftien tot 
twintig meter van de bunker en bestaat uit twee hoge 
hekken, twee netwerken van prikkeldraad, die op 
korte afstand achter elkaar geplaatst zijn. De ruimte 
daartussen wordt geheel gevuld door twee rollen 
prikkeldraad. De mazen van die prikkeldraad-netten 
zijn klein: ongeveer tien bij tien centimeter. Met zijn 
lepel wrikt hij de spijkers uit een houten bakje, dat in 
zijn cel staat. Dan zet hij het weer los in elkaar, zó, 
dat hij "gemakkelijk twee plankjes, die haaks óp el- 
kaar staan, eruit kan nemen. (afb. 10) 
Met dit plankje zal hij die gevaarlijke prikkeldraad- 
versperring nemen  
Vijf weken gaan zo voorbij. Als zijn zaag bot wordt, 
moet hi] haar met zijn klomp op de rand van zijn 
bed opscherpen. De Zaterdagavond is een van de 
meest veilige ogenblikken; de SS-ers zijn dan meestal 
dronken  
Soms zijn er momenten, dat de angst hem wurgend 
naar de keel springt. Eens krijgt hij boeiencontróle, 
maar er wordt niets ontdekt  
Een ander maal staat hij te zagen, als twee klappen 
op de verwarmingsbuis alarm door de bunker dreu- 
nen en snelle voetstappen in de gang klinken. Blik- 
semsnel legt hij de lepel neer en klapt het raampje 
dicht. Hij wringt zijn hand- in de boei en als de deur 
opengaat, zit hij lusteloos op zijn bed. Maar zijn han- 
den trillen  

* * 
* 

Dan op een dag, na bijna drie maanden gespannen en 
moeizame arbeid, scheidt hem nog slechts een dun 
laagje beton van de buitenwereld. Zó dun is die 
wand, dat hij het daglicht er doorheen kan zien 
schijnen. Dat laagje laat hij zitten, want de diepe 
sleuf zou van buiten af onmiddellijk opvallen. 
Nu moet hij wachten op een donkere avond. Elke 
avond om acht uur wordt de wacht -afgelost. Direct 
daarop moet hij uitbreken: de wacht, die regelrecht 
uit het verlichte wachtlokaal komt, is dan nog niet 
gewend aan de duisternis buiten. Tot zover kan hij 
zijn voorzorgsmaatregelen treffen. 
Om het kamp staan hoge raasten met sterke lampen. 
Op willekeurige tijden gaan deze lichten, die van 
iedere toren uit te bedienen zijn, aan en zij zetten dan 
het gehele kamp in een zee van licht. Voor dat gevaar 

is geen andere voorzorg, dan een zo snel mogelijk» 
uitvoering van de operatie. 
En zo spoedig mogelijk, want een voorman ziet kans 
hem toe te fluisteren, dat het kamp zal worden ont- 
ruimd. De gevangenen zullen naar Vught worden 
vervoerd, de bunkerbewoners zullen het laatst ver- 
trekken. 
Het is nu Zaterdag. Komende Dinsdag 's ochtends 
vroeg zal hij op transport worden gesteld. Nog drie 
nachten  
Tussen de houten planken van het verduisteringsluik 
is een heel smalle spleet, zo smal, dat hij er niet door 
naar buiten kan kijken. Alleen als de zon er op schijnt, 
is er een flauw streepje licht zichtbaar. De gehele 
Zaterdag kijkt hij naar dat spleetje en de gehele dag 
ziet hij het flauwe lichtschijnsel. Een heldere dag zal 
een heldere avond brengen, terwijl juist de duisternis 
hem een kans van slagen biedt. 
In de nacht van Zaterdag op Zondag slaapt hij bijna 
niet en in grote spanning wacht hij op de nieuwe dag. 
De gehele Zondag is de spleet echter zichtbaar: geen 
donkere avond  
En dan breekt onder de ontzaglijke spanning van 
het wachten zijn laatste wilskracht. Maandenlang 
heeft hij in een voortdurende angst voor een ontdek- 
king van zijn plannen geleefd. Met eindeloos geduld 
heeft hij zijn boei doorgeschuurd en met een lepel 
een sleuf van zeventien centimeter lang en elf centi- 
meter diep in het, beton gezaagd. Voortdurend heb- 
ben zijn hersenen zich bezig gehouden met het over- 
denken van de situatie. Nu heeft hij zijn laatste reser- 
ves verbruikt. Overmorgen zal de bunker ontruimd 
word.en en nog schijnt buiten de zon! 
De gedachten aan een mislukking kwellen hem ster- 
ker dan ooit tevoren. Hij ziet zichzelf, hangend in 
het prikkeldraad, aan flarden geschoten door de mi- 
trailleur op de toren. Hij vraagt zich af, hoe zijn 
vrouw zou oordelen over deze krankzinnige poging. 
Hij weet, dat als de SD zijn vlucht ontdekt, zij on- 
middellijk zullen trachten zijn vrouw in handen te 
krijgen. Zal hij tijd genoeg krijgen haar te waar- 
schuwen? Uitgeput gaat hij de nacht van Zondag op 
Maandag in. Hij slaapt slecht en onrustig. De ochtend 
brengt een nieuwe teleurstelling: weer tekent de zon 
een flauwe schijn tegen het donkere luik voor zijn 
venster. Hij heeft geen keus meer. Morgen zal hij op 
transport gaan. Vanavond móet hij er uit. 
Nu het voor hem vast staat, dat hij, ongeacht de 
weersomstandigheden, vanavond een poging zal wa- 
gen, wordt hij gaandeweg kalmer. Hij weet nu, wat 
hem te doen staat. Om zeven uur, als het stil wordt 
in de bunker en de gevangenen gaan slapen, zal hij 
met de voorbereidingen beginnen. 
Om vijf uur 's middags ziet hij plotseling' geen licht 
meer. Het duurt slechts enkele minuten, dan is de 
kier weer zichtbaar. Even later is het weer verdwe- 
nen. Hij voelt de spanning opnieuw in zich groeien. 
Weer komt het schijnsel terug, maar slechts voor een 
paar ogenblikken, dan verdwijnt het voorgoed. 
De spanning, die fel in hem aanwakkert, doet zijn 
hart bonzen. Nu zal hij het doen, nu  
Het is 1 Maart 1943. 

.zo gebruikt hij zijn bed als hefboom  (afb. 9) 

_ 
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Gedeeltelijke platte- 
grond van het kamp 
Amersfoort. De weg, 
die Groothof volgde, 
Js door een lijn aan- 
gegeven. In de linker 
benedenhoek is (A) 
de eerste prikkel- 
draadversperring ge- 
tekend. (B) is het 
plankje dat Groothof 
gebruikte, om de 
prikkeldraadversper- 
ring te passeten, In 
A is door een kruisje 
aangegeven, hoe het 
plankje in het hek 
■verd geplaatst. 

(afb. 10) 

Als om zeven uur allen gaan slapen, wenst hij hun 
nog eens nadrukkelijk een goede nacht en hij hoort de 
ontroering in zijn eigen stem. Dit is het laatste con- 
tact, dat hij met mensen heeft. Van nu af zal hij alleen 
zijn, eenzaam in zijn pogen om uit een bunker te bre- 
ken, langs een wachttoren met een mitrailleur te krui- 
pen, zich een weg door een paar prikkeldraadversper- 
ringen te banen en een mijnenveld te passeren. In zijn 
alluminium drinkbeker grift hij enkele afscheidswoor- 
den aan zijn vrouw, in de hoop,, dat een voorman het 
zal lezen en de boodschap aan haar overbrengen, als 
het mis mocht gaan. 
Hij luistert gespannen naar enig geluid, dat op de 
aanwezigheid van de Bunker-führer zou kunnen dui- 
den, maar stil is de bunker, stil is het kamp. 
Dan begint hij. Zijn bed heeft hij reeds eerder zo ge- 
plaatst, dat hij nu met één enkele greep het voeten- 
einde los kan maken. Het ene einde daarvan plaatst 
hij ofider de buis van de verwarming en zo gebruikt 
hij het als hefboom om de linker handboei ovaal te 
buigen. Zijn hand is mager, maar het kost hem een 
paar bloedige ontvellingen voor hij haar uit de boei 
heeft gewrongen. Nu heeft hij twee handen vrij. Voor- 
zichtig sloopt hij de latjes, die het verduisteringsluik 
vasthouden. Inmiddels is de wacht op de toren afge- 
lost, hij heeft haar langs de bunker horen marcheren. 
Eens in de veertien dagen kreeg hij een schone hand- 
doek. Daarvan heeft hij iedere keer een reepje goed 
afgescheurd en in zijn matras verborgen. Nu knoopt 
hij van die stukken een lang touw, waarin hij aan het 
einde een knoopje legt. Met zijn lepel duwt hij die 
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.dan bewerkt hij zijn voetboeien  (a/6. 11) 

knoop door de spleet in het verduisteringsluik. Hij 
stoot voorzichtig het luik los en laat het dan centi- 
meter voor centimeter naar buiten zakken, (afb. 12 
Nu kan hij naar buiten kijken en hij schrikt van de 
helderheid, waarmede hij de dingen ziet. Tot hij be- 
grijpt, dat zijn ogen zó gewend zijn aan het duister 
van zijn cel, dat voor hém licht is, Wat de wacht op 
de toren, geen twintig meter bij hem vandaan, waar- 
schijnlijk donker zal noemen, temeer daar zij juist uit 
het helverlichte wachtlokaal komen. 
Dan bewerkt hij zijn voetboeien als zijn linker hand- 
boei. (afb. II) Het voeteneinde van zijn bed als hef- 
boom gebruikend, buigt hij ze ovaal, zodat hij zijn 
voeten na veel moeite, bloedend en ontveld, uit de 
brede ijzeren banden kan bevrijden. Nu moet de tralie 
er uit. Hij tracht de bovenkant van de tralie door 
de sleuf naar buiten te duwen, maar het gelukt hem 
niet. Hij zet zijn bed weer in elkaar om hoger te 
kunnen staan. Weer duwt hij. Het gaat niet  Hij 
houdt zich met beide handen aan twee andere tralies 
vast en met zijn voeten loopt hij tegen de muur op, 
zo hoog, dat hij één voet tegen de tralie kan zetten. 
Zijn magere lichaam spant zich in een laatste, alles 
gevende poging. De tralie buigt en met een droge 
knap breekt het laatste restje beton. Als hij zijn voet 
terugtrekt, veert ook de tralie terug. Weer zet hij zijn 
laatste krachten achter zijn voet, tot de dikke, ijzeren 
spijl zover is gebogen, dat het einde buiten de muur 
steekt. Dan wringt hij de tralie heen en weer tot ook 
het ondereind loslaat en hij haar naar boven uit de 
steen kan trekken. Koortsachtig vlug ontkleedt hij 
zich, alleen zijn sokken houdt hij aan. Zijn andere 
kleren duwt hij op eên bundeltje tussen de tralies. 
Het plankje, dat straks moet dienen om het prikkel- 
draad te passeren, rolt hij er in. Met de koffie, die 
hij van 's ochtends heeft bewaard, en de opgespaarde 
luchtzeen, smeert hij zich zo goed mogelijk in. Ook 
de opening, waar hij door moet, bewerkt hij met dit 
mengsel. 
Hij gaat op zijn bed staan en trekt zich op, om zich 
met het hoofd vooruit uit het raam te werken. Hij is 
zeer mager, maar de opening is nog niet zo groot als 
een eetlepel  
Hij wringt zich naar buiten, doch' plotseling zit hij 
met zijn borst tussen tralie en muur beklemd. Hij kan 
Zich zo gauw niet loswerken en de druk op zijn borst 
is zo sterk, dat het hem even de adem doet stokken. 
Dan schiet hij los en staat weer in zijn cel. Opnieuw 
smeert hij zich. in met koffie en zeep en weer trekt 
hij zich door de opening. Met grote krachtsinspan- 
ning werkt hij zich naar buiten. De ruwe muur en 
de harde tralie wonden zijn naakte lijf, maar hij blijft 
wringen en plotseling, schiet hij naar buiten. Hij Iaat 
zich van ruim twee meter hoogte voorover naar be- 
neden vallen. Even blijft hij doodstil liggen, dan 
springt hij op naar het raam en grijpt de kleren, die 
hij tussen dé tralies heeft gestoken. Van de reepjes 
handdoek heeft hij bandjes Overgehouden, die hij nu 
gebruikt om zijn jas en broek zo dicht mogelijk om 
zich heen te binden. De kans om in het prikkeldraad 
te blijven hangen, wordt hierdoor verkleind. Hij rolt 
zich om zijn lengte-as Over de grond naar de hoek 
van de bunker. Dan neemt hij de steen, die hij we- 
ken geleden bij het boren in het beton vond, en gooit 
die op het dak van een barak. De steen kletst op 
het schuine dak en rammelt naar beneden. Onmid- 
dellijk flitst het zoeklicht op de toren aan. De SS-ers 
zullen nu in dit felle schijnsel naar de oorzaak van 
het gerucht zoeken. Zij zullen voor een ogenblik ver- 
blind zijn en hun aandacht concentreren op een na- 
bije barak. Als hij de steen gegooid heeft, rolt hij 

direct verder tot het prikkeldraad. Daar zet hij het 
plankje tussen de draden en werkt zich door de ope- 
ning, bukt zich dan en wacht. (afb. 10) 
Niemand heeft iets gezien of gehoord. Hij heeft al- 
leen sokken aan zijn voeten en als hij over de eerste 
rol heenstapt en tussen de twee dicht tegen elkaar 
liggende rollen staat, verwondt het scherpe prikkel- 
draad hem bloedig. Hij merkt het niet. Hij stapt oVer 
de andere rol en kruipt met behulp van het plank- 
je door het tweede hek. Dan wentelt hij zich over 
de grond in de richting van het struikgewas. Onder 
de struiken blijft hij even liggen; hij is doodmoe  
Nauwelijks ligt hij daar of de grote lampen gaan 
aan en zetten de omtrek in een helder licht. Even 
maar dan wordt het weer donker. 
Gebukt sluipt hij een paar honderd meter door bos en 
struiken. 
Het is vrij donker en plotseling valt hij in een schiet- 
baan van de Duitsers. De afgegraven hellingen zijn 
steil en pas bij de derde poging lukt het hem om er 
uit te klimmen. 
De tweede versperring, waar hij op stuit, is een stevig 
prikkeldraadhek. Hierop heeft hij niet gerekend, maar 
hij heeft het plankje nog bij zich. 
Buiten deze versperring loopt een brede weg om 
het gehele kamp. Op deze weg wordt regelmatig ge- 
patrouilleerd. Even blijft hij in het bos liggen en laat 
de wacht passeren. Dan plaatst hij het plankje tussen 
het prikkeldraad en steekt snel de weg over. Zo 
neemt hij de tweede hindernis  
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 Iaat het dan centimeter voor centimeter zakken  
(aib. 12) 

Nu moet hij nog door het mijnenveld. Hij loopt enige 
tijd in Westelijke richting evenwijdig aan de rand 
van het mijnenveld. 
Dan vindt hij een dennenbosje, dat door het mijnen- 
veld tot het hek loopt. 
Hij vertrouwt erop, dat dicht tegen de bomen geen 
mijnen zullen liggen en springend van boom tot boom 
bereikt hij het hek. 
Hij klimt er over en is vrij. 
Aan de overzijde van Laan 1914 verdwijnt hij in het 
bos. De angst, dat hij nu nog gegrepen zal worden, 
komt in hem op. Strompelend en vallend sleept hij 
zijn moede lichaam voort naar de stad, waar behulp- 
zame mensen hem zullen voeden en kleden  
Waar zijn vrienden hem met een schreeuw van vreug- 
de Zullen groeten. 
Waar zijn vrouw, die onmiddellijk gewaarschuwd 
wordt, ergens op een donkere weg op hem zal wach- 
ten. 
Nog bloeden zijn polsen en enkels, het prikkeldraad 
heeft zijn voeten opengescheurd, de honger heeft hem 
vermagerd tot een geraamte. 
Zo werkt hij Zich struikelend door het bos. 
Maar hij is vrij  vrij  vrijlü 



Van dagbladen en tijdschriften uit alle delen van de wereld ontvingen wij gelukwensen ter ge- 
legenheid van hef regeringsjubileum van H.M. de Koningin. Door deze weinige, maar welgemeende 
woorden in verschillende talen, weten wij ons opgenomen in een wereldwijde vreugde om het 
feest, dat Nederland heden viert. 

AUSTRALIË. 
The Argus (Melbourne, Ausfralia) is very happy to 
associate itself with the celebration of the golden 
jubilee of Her Majesty Queen Wilhelmina, and to 
wish Her Majesty and her people many years of peace. 
May this golden jubilee of her reign be the coping 
stone of Her Majesty's courageous and inspired 
leadership of her country, which has played, and still 
plays, such an important part in the concert of peace- 
loving nations. 
De Argus (Melbourne, Australië) is zegr verheugd zich te 
kunnen aansluiten bij de viering van het gouden jubileum van 
H.M. Koningin Wilhelmina en Hare Majesteit en Haar volk 
vele jaren in vrede te kunnen toewensen. 
Moge dit gouden regeringsjubileum de kroon zijn op het werk 
van Harer Majesteits moedige en bezielde leiding, die. in de 
samenwerking van de vredelievende naties zulk een belang- 
rijke rol heeft gespeeld en speelt. -v 

* 
"The Sydncy Morning Herald" sends its greetings to 
''De Zwerver", and through it to the people of the 
Netherlands. We in Australia, whose armed forces 
fought side by side with those of the Netherlands in 
the recent war, share to the full the world-wide ad- 
miration feit for Queen Wilhelmina and for the gal- 
lant struggle in which she led her people against 
aggression and tyranny both in -Europe and Asia. It 
Is our hope that the Netherlands will soon again enjoy 
prosperity and peace. 
De „Sydncy Morning Herald" (Australië) zend haar groeten 
aan ,,De Zwerver" en door haar aan het Nederlandse volk. 
Wij in Australië, wiens gewapende macht in de afgelopen 
oorlog zij aan zij vocht met die van Nederland, delen in de 
bewondering, die de gehele wereld voor Koningin Wilhel- 
mina en .voor de dappere strijd, waarin zij haar volk leidde 
tegen agressie en tyrannie in Europa en Azië, koestert. 
Wij spreken als onze hoop uit, dat Nederland zich weer 
spoedig in welvaart en vrede moge verheugen. 

BELGIË. 
Het officieel maandelijks orgaan der Verbroederingen 
van de Belgische Weerstandsorganisatie Geheim 
Leger/Armée Secrète, sprekende namens de meer 
dan 60.000 leden van het voormalige G.L./A.S. 
bieden H.M. Koningin Wilhelmina bij de gelegenheid 
van Haar vijftigjarig regeringsjubileum de eerbiedigste 
en meest oprechte hulde. 
Wanneer, tijdens de herdenkingsdagen in Nederland, 
onze Vlag zal wapperen, is dit niet alleen een 
medeleven met Koningin en Volk, docht niet in het 
minst een bescheiden eerbetoon voor de grote persoon- 
lijkheid van Koningin Wilhelmina der Nederlanden. 

„Pygmalion". 
* 

C'est dans Ie souvenir des communes épreuves, des 
souffrances endurées avec un égal stoïcisme des deux 
cótés de la frontière, de la mêrae réslstance armée a 
la barbarie; 
C'est dans la compréhension parfaite de l'attachement 
du peuple néérlandais a la Reine Wilhelmine, pilote 
sans peur et symbple sans tache: 
que Le Soir de Bruxelles se fait aujourd'hui un hon- 
neur de joindre ses respectueux hommages a ceux qui 
montent de toutes parts vers Geile qui incarne si 
heureusement les vertus dé ses compratriotes et a guidé 
ceux-ci pendant si longfemps dans la voie de la civi- 
lisation et du progrês. 
In de herinnering aan gemeenschappelijke beproevingen, aan 
met een onver^oorbare onaandoenlijkheid aan beide zijden 
van de grens ^rdragen lijden, aan hetzelfde gewapende ver-, 
zet tegen de onmenselijkheid: 
In eent volkomen begrip voor de verknochtheid van het Ne^ 
derlandse Volk aan Koningin Wilhelmina, loods zondei 
angst en smetteloos symbool, rekent Lc Soir te Brussel het ziel 
tot een eer haar eerbiedige hulde te voegen bij die, welke var 
alle zijden uitgaat naar Haar, die zo gelukkig de deugden] 
van Haar landgenoten verpersoonlijkt en hen reeds zb lanc 
heeft geleid op _ de weg van beschaving en vooruitgang. 

CURACAO. 
Is het volk van Nederland in al zijn delen en geledin- 
gen steeds innig gehecht aan .onze beminde en geëer- 
biedigde Koningin, de bevolking van de Nederlandse 
Antillen is dat niet minder. Eens zullen de geschied- 
schrijvers gewagen van grote maatschappelijke vooruit- 
gang in de West-Indische gebieden, van een autonomie, 
vervulling van Harer Majesteits Koninklijke belofte en 
van vele zegeningen meer. Maar dan zal ook blijken, 
dat de persoon van Hare Majesteit vergroeid is met 
deze voor ons gebiedsdeel zo belangrijke historie van 
vijftig jaren. Daarom danken wij Hare Majesteit voor 
Haar Moederlijke zorgen, aan ons gebied besteed. 

(Amigoe di Curayaoj. 
DENEMARKEN. 

Som aldrig for laerte Verden under den sidste fryg- 
telige Krig Dronning Wilhelmina at kende. Hun var 
staerk, klog og tro. Hun holdt Modstandsaandens lid 
flammende i det hollandske Folks Hjerter. Hvert 
Minut i hendes Liv var viet til Kamp for det Land, 
hun engang havde svoret at bevare uafhaengigt. 
Enhver Nation, der som Danmark, delte Hollands 

Skaebne, hver enkelt, der kaempede for de samme 
Idealer som det hollandske Folk, vil bevare Mindet 
om Dronning Wilhelmina sóm en Forerskikkelse I 
Kampen for Menneskets Frihed. 

"(Berlingske Tidendej. 
Tijdens de laatste oorlog leerde de wereld koningin Wil- 
helmina beter kennen dan gedurende enige andere tijd van 
haar langdurige regering. Zij was sterk, wijs, en getrouw. 
Zij ontstak de vlam van het verzet in de harten van het Ne- 
derlandse volk. Ieder minuut van Haar leven was gewijd aan 
de strijd van Haar land, welks onafhankelijkheid Zij eens had 
gezworen in stand te zullen houden. Elke natie, die als Dene- 
marken, zich voelt aangetrokken tot het lot van Nederland, 
iedere enkeling, die voor dezelfde idealen vocht als het Neder- 
landse volk en zijn koningin, zal het voorbeeld van koningin 
Wilhelmina voor ogen houden als een gids in de strijd voor 
de menselijke vrijheid. 

ENGELAND; 
The Daily Express (London) offers its warm congra- 
tulations to the Dutch people on the occasion of the 
celebration of the Golden Jubilee of Queen Wilhelmina 
of the Netherlands, The British have always feit a great 
respect for the Queen's unfailing sense of duty which 

„has been an example to her ' nation. This respect 
was turned into affectionate admiration during the 
war against Nazi aggression when the Queen was 
Britain's guest, and allie. The British admire Queen 
Wilhelmina for herb courage in leading Hollands 
effort in the war and for the indomitable spirit with 
which she inspired and comforted the resistance 
workers in the occupied Netherlands. The Dutch 
people may well take pride in being blessed with 
such a reign for half a eentury. 
.Ter gelegenheid van het gouden jubileum van Koningin Wflhel- 
mina der Nederlanden biedt de Daily Express (Londen) 't Neder- 
landse volk haar warme gelukwensen aan. De Britten heb- 
ben altijd een grote eerbied • gekoesterd voor het nooit afla- 
tende plichtsgevoel van de koningin, dat een voorbeeld voor 
Haar volk is geweest. Deze eerbied wijzigde zich in toegene- 
gen bewondering gedurende de oorlog tegen de nazi aanran- 
ding, toen de koningin Engeland's gast en bondgenote was. 
De Britten bewonderen, koningin Wilhelmina om Haar moed 
bij het leiden van Holland's oorlogsinspanning en om de on- 
tembare geestkracht waarmede zij de illegale werkers in bezet 
Nederland bezielde en troostte. Het Nederlandse volk kan met 
recht trots zijn op zulk een regering, waarmede zij gedurende 
een halve eeuw is bevoorrecht geweest. 

* 
The Obseryer of London is delighted to salute the 
golden jubilee in Holland. Our two countries» both 
free, both democratie, both monarchies, have been 
riyals in . the historie past, but are now co-operators 
in the community of Western Europe and of the 
United Nations. We send congratulations and good 
wishes to your Queen who has embodied all the 
good qualities of a peaceful, democratie and free 
community. 
Het verheugt de Observcr te Londen het gouden jubileum in 
Holland te kunnen begroeten. Onze beide landen, beide vrij", 
beide democratisch, beide koninkrijken, zijn in het verleden 
rivalen geweest, maar nu zijn het medewerkers in de Wcst- 
Europese gemeenschap en de Verenigde Naties. Wij zenden 
felicitaties en gelukwensen aan Uw koningin, die alle goede 
hoedanigheden van een vreedzame, democratische en vrije ge- 
meenschap in zich heeft verenigd. 

* 
The Editor of the Times presents his compliménts to 
the Editor of "De Zwerver" and is happy to com- , 
pliment "De Zwerver" upon its publication óf a 
special edition commémorating the Golden Jubilee of 
the reign of Queen Wilhelmina, who will always 
be remembered with respect and admiration in this 
country. 
De redactie van de Times (Londen) biedt de redactie van ,,De 
Zwerver" haar gelukwensen aan en het is haar een genoegen 
..De Zwerver" te complimenteren met de uitgave van een bij- 
zondere editie, waarin wordt- herdacht het gouden regerings- 
jubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, die in dit 
land altijd met eerbied en bewondering in de gedachten zal 
voortleven. 

LUXEMBURG. 
Direktion und Redaktion des „Escher Tagcblatt", die 
grosse Zeitung der werktatigen Luxemburger, nehmen 
mit grosser Freude die Gelegenheit des fiinfzigjahrigen 
Jubilaums Ihrer verehrten Königin Wilhelmine wahr, 
um dem geschatzten Wochehblatte „De Zwerver" die 
besten collegialen und kameradschaftlichen Grüsse 
und Glückwiinsche zu übermitteln. Mit den Helden 
und Martyfern, die sich so sehr in den düsteren 
Jahren unmenschlicher Unterjochung für die Freiheit 
ihres Landes eingesetzt haben, sind an diesem Tage 
alle unsre Gedanken und mit unsren aufrichtigen 
Sympathien senden wir Ihnen die aufrichtigsten 
Wünsche zum Ehrentage Ihrer geliebten Fürstin, die 
noch lange den Geschicken Ihres braven Volkes er- 
halten bleiben móge. 
Directie en redactie van het „Escher Tageblatt", de grote 
krant van werkend Luxemburg, nemen met grote vreugde 
de gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van Uw ge- 
eerbiedigde koningin Wilhelmina waar, om het gewaardeerde 
weekblad De Zwerver, de beste collegiale en kameraadschap- 
pelijke groeten en gelukwensen te doen toekomen. Op deze 
dag zijn onze gedachten bij de helden en martelaren, die zich 
in de donkere jaren van onmenselijke onderdrukking voor de 
vrijheid van hun land zb krachtig, geweerd hebben, en met 

onze oprechte sympathie zenden wij U de meest oprechte wen* 
sen voor de feestdag van Uw geliefde vorstin, die nog lang 
het lot van Uw dappere volk moge blijven behartigen. 

SURINAME. 
Koning Willem III schafte de slavernij af in 1863. 
Koningin Wilhelmina volgde Haar Vader met 
een tweede daad, die vrijheid voor de Surinamers bete- 
kent: het verlenen van meer autonomie. Hare Maje- 
steit beloofde dit in een rede van December 1942. De 
allerlaatste beslissing zal vallen buiten Haar regerings- 
periode. Het Surinaamse volk weet echter, dat 't Haar 
belofte en Haar voorbereidende arbeid zijn geweest, 
die leidden tot een zelfstandig land en volk onder de 
Kroon van Oranje. Suriname viert feest in deze dagen, 
groot feest. Deze viering is de uiting van een dank- 
baar hart voor de grote vorstin, die aftreedt en van 
een liefdevol hart voor de nieuwe Koningin Juliana. 

„De Surinamer" —Paramaribo. 
VERENIGDE STATEN. 

During fifty years Wilhelmina, Princess of Orange, 
has been Queen,of the Netherlands. Wilhelmina was 
in exile while the black Nazi flood washed over Hol- 
land. But her strong voice reached her subjects, encou- 
raging them to resist. Two years ago she came back 
to a scene of devastation quietly, modestly, but like 
a conquering heroine, more loved and venerated than 
ever. She was, and is, the symbol of a people's hope. 
Now, at 68 she must rest while Princess Juliana takes 
over her duties. But valiant is the word for Wil- 
helmina- (New York Times). 
Gedurende vijftig jaar is Wilhelmina. prinses van Oranje, 
Koningin van Nederland geweest. Wilhelmina was in balling- 
schap, toen de zwarte Nazivloed over Holland spoelde. Maar 
haar krachtige stem bereikte haar onderdanen, hen aansporend 
tot verzet. Drie jaar geleden kwam zij terug naar het toneel 
der verwoesting, rustig, bescheiden, maar als- een overwin- 
nende heldin, meer bemind en vereerd dan ooit tevoren. Zij 
was en is het symbool van de hoop van het volk. Nu. op 
achtenzestig-jarige leeftijd moet zij rust nemen, terwijl prinses 
Juliana haar plichten overneemt. Doch moedig is het woord 
voor Wilhelmina. 

ZUID-AFRIKA. 
Dit is vir my 'n eer en 'n genoeë om namens die lesers 
van Die Huisgenoot hulde te bring aan H.M. Konin- 
gin Wilhelmina by geleentheid van haar vyftigjarige 
jubileum. 
Waar ons Konigin Wilhelmina eer, eer ons 
haar in die eerste plaas om haar karakteradel, haar 
eenvoud, haar opregtheid en die verhewe idealisme 
wat haar hele lewe gekenmerk het. Maar boweal 
dink ons aan haar in dankbaarheid as die dappere 
jong vorstin wat in die dae van die Getsemané van 
ons volk die hand van liefde na die grootste van 
alle Afrikaners uitgestrek het — die gryse President 
Kruger. Deur daardie kloekmoedige daad het sy 
haar vir altyd verseker van die liefde en die hoog- 
agting yan alle Afrikaners. Mag sy in die aand van 
haar lewe steeds deur die liefde van 'n dankbare 
volk gekoester word! 

(Die Huisgenoot — Kaapstad). 
* 

South Africa is bound by limits of blood, history, 
common ideals and interests to the Netherlands as 
to Great Britain, allies in war and peace today, col- 
leagües in the great enterprise of the Western Union. 
We of South Africa salute Queen Wilhelmina. We 
salute, too, the indomitable people of the Nether- 
lands, whose magnificent resistance in the war and 
whose tremendous and successful endeavours to rise 
Phoenixlike from the ashes have won the admira- 
tion of the whole democratie world. 

(The Star — South-Africa). 
Zuid-Afrika is door banden van bloed, historie, gemeenschap- 
pelijke idealen en belangen gebonden zowel aan Nederland als 
aan Groot-Brittannië, bondgenoten in oorlog en vrede, mede- 
standers in dè organisatie van de Westerse Unie. Wij in Zuid- 
Afrika groeten Koningin Wilhelmina. Wij groeten eveneens het 
onbuigzame volk van Nederland, wiens schitterend verzet in de 
oorlog en wiens geduchte en succesvolle ' pogingen pm als een 
Phoenix uit de as te verrijzen, de bewondering van de gehele 
democratische wereld heeft afgedwongen. 

ZWITSERLAND. 
Eine der fernsten Erinnerungen aus unsern Knaben- 
zeiten ist, dass die Niederlande eine Königin bekamen. 
Schon dass auf den Briefmarken ein zierliches Mad- 
chenköpfchen erschien, interessierte uns sehr. Wir 
haben seither vielé Jahre Gelegenheit gehabt, die 
politische Entwicklung des damaligen Kindes zu 
beobachten. Ein „Staatsmann" konnte es nicht wohl 
werden. Aber als eine „Staatsfrau" im allerbesten 
Sinne des Wortes hat es sich bewahrt und auch bei 
uns in der Schweiz höchsten Respekt gefunden. 
Unsere Glückwiinsche vereinigen sich aufrichtig mit 
denen des hollandischen Volkes. 

(Basler Nachrichfen — Zwitserland). 
Een van de vroegste herinneringen uit onze\ jongenstijd is, dat 
Nederland een Koningin kreeg. Ook dat op de postzegels een 
sierlijk meisjeskopje verscheen, interesseerde ons zeer. Wij heb- 
ben sindsdien vele jaren de gelegenheid gehad de politieke ont- 
wikkeling van het toenmalige kind gade te slaan. Een ,,Staats- 
man" kon het niet goed worden. Maar als een ,.staatsvrouw" 
in de allerbeste zin van het woord heeft zij zich doen kennen 
en ook bij ons in Zwitserland de iioogste achting verworven. 
Onze gdukwensen verenigen zich oprecht met die van het Neder- 
landse Volk. 
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EEN HONGERDEMONSTRATIE 
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Voor de Centrale keuken te Zwolle staat 
een lange rij luid kijvende en proteste- 
rende' vrouwen, want het zojuist ontvan- 
gen eten is geen stamppot, zoals aange- 
kondigd op de menulijst, maar een vies- 

uitziend, minderwaardig soepje, glibberig en on- 
smakelijk. „Dat is gien éten," roepen ze tegen 
elkaar, „dat éten wiej niet." Er vormen zich 
groepjes, belangstellenden en nieuwsgierigen slui- 
ten zich hierbij aan en een passerende agent 
maant voorzichtig tot doorlopen. Er broeit iets, 
allen wachten op het woord, dat de lont in het 
opgehoopte kruit zal gooien. Dan is het er in- 
eens. „Dètis toch ook warempel zunde om mèt 
naar uus te némen," roept een grote, zwarte 
vrouw en: plens, daar wordt met een forse zwaai 
een flinke gulp groenige brij over de straat ge- 
gooid. Eén emmer is leeg  daar vliegt een 
stroom tegen de gevel van het postkantoor in de 
nabijheid. Joelend betuigen de omstanders hun 
bijval en niemand blijft achter als even later een 
ganse horde hevig verontwaardigde huisvrouwen 
arm in arm op weg gaat naar de op de Grote 
Markt zetelende autoriteiten. De burgemeester 
zal het zien en die vuile rotmof, die Ortskomman- 
dant zal het ook weten. Als ze een NSB-kroeg 
passeren, krijgt een van de felste vrouwen de 
dikke, arische caféhouder achter de grote spie- 
gelruit in de gaten en, woedend als ze is, keilt ze 
met een enorme zwaai en een verbluffende tref- 

Grüne Polizei hoorde lijdelijk ons volkslied aan. 

DOOR I?. WIJNBEEK j 

zekerheid de groene soep tegen zijn ruiten. „Hier 
vrèt ie het maar." Het publiek juicht, de deining 
onder de steeds groter wordende massa neemt 
toe, niemand denkt aan koffieuurtje of thuis. De 
vrouwen stijgt de bijval naar het hoofd  daar 
ligt de brede straat naar de markt voor hen 
en   vandaag is Juliaantje jarig. Maar voor de 
drommel waarom dan geen feest? De deksels 
gaan van de pannen en worden tegen elkaar ge- 
slagen. De ketelmuziek klinkt luid en hoog op. 
Het „Oranje Boven" davert over de straat. Zo 
gaat het op de burgemeester af. Een bekend 
straattype, het schertsnummer van elke konin- 
ginnedag, zal het woord wel even doen. „Hoog- 
weleerwaarde," roept hij, zodra de burgemeester 
naast hem op de stoep staat, „we kommen biej 
oe, umdat dit niks is. Eerwaarde, dat éten is zo 
ellendig dun, as et oe er van boven in giet. dan 
moej de and onder et gat doen, anders löp et er 
zo weer uut." Dan verlaat hij het spreekgestoelte 
en na enige kalmerende woorden van de ma- 
gistraat, zet de stoet zich in beweging naar de 
„moffen". Daar is het nul op request. Even 
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De poort, waarop in de oorlogsjaren van toepassing was éen regel uit Dante's Inferno: „Gij, 
die hier binnentreedt, laat alle hope varen". 
Het is de ingang van het berucht geworden Oranjehotel te Scheveningen. Dat lang niet 
iedere arrestant „alle hope liet varen , blijkt overduidelijk uit de opschriften, die door de 
versthillende celbewoners in de muren werden gegrift. Zij varieerden tussen voor velen 
moeilijk te ontraadselen Latijnse spreuken, zoals: 

„Vivat Regina 
Morere proditor patriae" 

(Leve de Koningin! Sterf verrader van het Vaderland.) 
en eenvoudige, maar, onder die omstandigheden neergeschreven, zinvolle leuzen, als: „God 
Nederland Oranje" ^ • 
tussen heilwensen voor de Koningin: „God hoede onze Koningin" en verwensingen voor 
Hitier: „Nooit Hitier , maar bijna alle spraken van een onwrikbare hoop en een vast 
vertrouwen op een lichtende toekomst. 
Duidelijker dan waf of wie ook vertellen de celmuren van de grote plaats, die de Koningin 
innam'in de harten van het Nederlandse volk. 
In de donkerste uren der beproeving zagen de gevangenen Haar als symbool van de eenheid 
en vrijheid van hun land. 
Zoals verliefde schooljongens de naam van hun beminde verstolen krassen op banken en tafels, 
zo griften de celbewoners met pijnlijke vingers en in roerende zorg de naam van Haar, die 
hun lief was, in een ruw-cementen muur. Trouwens de naam ..Oranjehotel" is op zichzelf 
al een uiting van liefde voor ons vorstenhuis. Anderzijds kan hei Oranjehuis trots zijn 
aldus zijn naam verbonden te zien aan een gevangenis, waarvan de volksmond zei; 

In deze bajes zit geen gajes, 
'f Is Hollands glorie, potverdorie! 

later daveren de motoren van de Polizei met veel 
lawaai en drukte over het trottoir. Het volk, nog 
slechts aan één jaar bezetting gewend, stuift naar 
alle kanten uiteen. Maar het is beslist niet van 
plan nu reeds zijn protestmeeting op te geven. 
Een half uur later komen de mensen weer in 
dichte drommen opzetten, zwarte Mien en haar 
vriendin in de eerste rij. Nu zal de wethouder en 
de commissaris van de Koningin een beurt krij- 
gen. En als er niet voor goed eten wordt ge- 
zorgd, dan moeten ze het zelf maar weten. Maar 
vanavond komen de mannen thuis en dan zal het 
nog wel anders kraken. De mof waagt het niet 
meer de oploop uit elkaar te jagen en past de 
tactiek van ongemerkt laten doodbloeden toe. In- 
middels is er versterking gekomen van andere 
uitdeelposten, waar het eten al even slecht was 
gefeest. Alleen was er in één wijk rodekool stamp- 
pot uitgedeeld, wat bij een zelfde smijtpartij nog 
decoratiever had gewerkt. Een kennelijk moffen- 
lelletje had zeer belangstellend op haar Haarlem- 
merdijkse toon eens in een pan gekeken. 

„Maar vrouwtje," zo luidde haar commentaar, 
„dat is toch heerlijk eten!" 

„Zo, vindt ie dat heerlijk eten?" was het bitse 
antwoord geweest, „dan kuj et kriegen." En 
voordat „liebe Freundin" het kon verhinderen, 
was de nattige inhoud over haar hoofd en sier- 
lijke bontjas uitgegoten. 

Intussen is er een deputatie voor de tweede 
maal naar de directeur geweest, waar de toezeg- 
ging is ontvangen, dat bij de Duitsers gerecla- 
meerd zal worden. De boodschap valt in goede 
aarde  en dan gebeurt, wat onmogelijk scheen 
in bezettingstijd. In het nauwe steegje tussen 
kerk en keuken, op het kleine pleintje bij die oude 
kerkreus der middeleeuwen, laten de vrouwen el- 
kaar los. Zwarte Mien zwaait met haar machtige 
arm  Op 30 April 194:1 klingt aan de voet van 
de kerktoren ons volkslied op uit meer dan hon- 
derd kelen  Ze zingen het statig, ze zingen 
het eerste en zesde couplet. Dat brengt de ver- 
hitte gemoederen tot bedaren en 
als even later de Grime van op 
een afstandje nog eens komt 
kijken, zijn alle vróuwen in 
volkomen rust naar 
huis gegaan  

. Sk#-' 

1941 —' De beiteffer verbood tenslotte alles, wat 
maar te verbieden was, wanneer het in verband 
stond met ons vorstenhuis. Dit begreep hij tenminste, 
dat Neerlands hart Oranje was. 
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Wijs, krachtig en verkwikkend was de stem, die 
door de aether tot ons kwam toen wij, diep weg-
gNloken in onze schuilplaatsen, luisterden naar 
d<' <'envoudige doch bezielende woorden van onze 
vors tin. De ~nkondiging van Haar toespraken 
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aanbrak, was het stil in de straten. ':.1:. 

Hoort, onze koningin spreekt! 

······················-··················-·······--·-·---·-""·-----·-··-··--·-·--··-·············! 

Ik e11 llllJll rcycr111g z 11/lc11 ook thans onze plicht doen. Doet gij de Uwe, 
overal M rn alle omstandigheden, ieder op zijn plaats, waarop hij is gesteld, 
met d<' 11it!'rstc waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave. waartoe 
een rein geweten in staat stelt. 

Een volk, dat over levenskracht en een vaste wil beschikt, kan niet zonder 
meer door wapengeweld worden ten onder gebracht. De wapenspreuk van mijn 
geliefde Moeder "de palm groeit tegen de druk in" vindt thans haar toe
passing: onze nationale polsslag is krachtiger. doelbewuster dan te voren. 

Door de heldhaftige daden v an onze martelaren en de schitterende voorbeelden 
van geestelijk leiderschap in de bezette landen zijn millioenen en millioenen zich 
than~ bewust geworden, dat Gods Geest werkt temidden van onze huidige 
mensrlijk<' ellende en nood. 

Diep bcwoi1en rijst een gebed uit ons op voor die strijders aan het front en 
voor ck overwinning van de heilige zaak, waarvoor zij vochten, rijst dank 
uit ons hart op tot God voor het voorbeeld en de bezieling die zij ons achter
lieten. l'Or>r u•ic de strijd reeds is volstreden. 

Thans in l 1k l 'Cn enkel woord spreken tot de vrouwen en moeders onder U. 
Ik ken U"' cmovcrtroffen moed en volharding, alle beproevingen te dragen en 
alle offers te brengen, ook de allerzwaarste; het afstaan van hen, die U het 
liefste zijn. iJC-<fcrkt door datzelfde visioen, dat velen van hen in de dood 
mcdcnaml'n. Sft'cd.< tot steun van Uw gezin, steeds de stille kracht achter alles, 
en dit in / o': 1•crborqen en zonder enige ophef. 

V ervuld met diepe eerbied en bewondering breng ik U allen hulde voor Uw 
vcr=ct, dnt gij al die lange en bange jaren hebt volbracht, een verzet, dat U 
samcnsmccdde tot een eendrachtig volk, dat zich zijn roeping bewust is. Ons 
allen wacht een grote taak, waarmede wij, nu wij gelukkig verenigd en geheel 
ons zelf kunnen zijn, terstond een aanvang kunnen maken. Onder de druk 
t>lln de overiveldiger hebben wij onszelf teruggevonden en is onze volkskracht 
vpnicuw onfll'aakt. 

De West schiep de naam : 

;,,WilhelIIlina 
de Grote'' 

Van onze Westindische m edewerker, Dr. JOH. HARTOG 

Het is de Koningin, die deze weg heeft gemaakt", zei een vrouwtje 
" op Saba tegen m e, toen ik iets zeide over de voortreffelijke wegen, 
die er de laatste jaren op dat klein e, vier kilometer in omtrek metende, 
eiland Saba zijn aangelegd. 
Saba is een der drie Bovenwindse eilanden, midden in de diepe Caraïbische 
zee tussen Noord- en Zuid-Amerika. Het behoort tot de Nederlandse 
Antillen, waarvan Aruba en Curaçao de voornaamste zijn. Het is dus een 
stuk van dat deel van h et koninkrijk, dat de laatste tijd wel wordt aan
geduid als NMerlands Amerika of Amerikaans Nederland. Deze bena
mingen zijn minder juist, m aar zij geven wel duidelijk aan, dat onze 
Antillen, die zes eilanden op h et :Westelijk halfrond, ver van het Europese 
moederland liggen. 
De laa tste tijd zijn ze nogal eens in opspraak geweest. Er werd begin van 
dit jaar in Den Haag een Ronde Tafel-Conferentie geh ouden. Curaçao 
was ontevreden, h eette het: h et wilde autonomie . 
De koloniale tijd beh oort tot het verleden. Ook de kleine Antillen, die 
t ezamen In oppervfakte nog kleiner zijn dan de kleinste provincie van 
Nederland, passen niet meer in het schema van bevoogding. De bewo
ners van Aruba, van Bonair e, van Curaçao en van de Bovenwindse eilan
den St. Maarten, st: Eustatius en Saba willen zelfstandigheid hebben, 
baas zijn in eig_en _hu!s. Hi~rover we~sten zij te spreke~, in_ de overtui

bll d •t t" 111d O\l't lt·g :.wkt·r 1•cn nll'llWl' status gcvondl'n kon worden, 
die u11.11 de nit>uwe verhoudingen zou beantwoorden. 
De grondslag \'an deze nieuwe verhouding \'ormt Hare i\lajesteit de 
Koningin. Want hoe autonoom de Antillen tegenover Nederland willen 
staan, hoe onafhankelijk Suriname wil zijn jegens het Rijk in E uropa, 
zowel de Antillen als Suriname zijn gehecht aan het Huis van Oranje. 
Die band moet bestendlgll blijven, menen de Surinaamse en Antllllaanse 
politici. Wel baas In l'igen huls te Paramaribo, WilJemstad en Oranjestad, 
maar stl'l'rls Vl'rl'nigd onder dl' kroon der Oranjes. · 

D ~ oanu met Urru11e dateert a l van oudsher. Willem I is het geweest, 
çlie zich rechtstreeks met onze West bemoeide en bewerkte dat er 

een bootverbinding kwam, de eerste regelmatige stoombootverbinding 
naar de Nieuwe Wereld. Willem III is het geweest door wiens persoon
lijk ingrijpen in 1863 de slavernij werd afgeschaft. Onder Harer Majes
teits glorieuze regering bloeiden de Westindische gebiedsdelen op. 
Curaçao tot een ongekende welvaart, belichaamd In een landsbegroting 
van bijkans zestig millioen gulden (Ned. crt.) op nog geen 200.000 inwo
ners, Suriname zonder actuele welvaart maar in elk geval gebracht bin
nen de sfeer ener echte belangstt>lling die weleer tot exploitatie van de 
eigen rijkdommen moet leiden. 
"Het is de Koningin, die deze weg gemaakt heeft". Zo'n uitspraak sym
boliseert wat er leeft in de harten der landskinderen. Men zegt niet, dat 
de regering of het gouvernement voor zc.it>ts gezorgd heeft, maar dat de 
Koningin het deed. 
Wie kent niet de Oranje-evenementen in de West? De 31e Augustus Is 
in Parama ribo "de" dag van het jaar en Surinamers die elders wonen 
en werken hopen eens In staat te zijn, die dag in Suriname door te mogen 
brengen. In Curaçao is het feest en binnen de gemoedel ijke sfeer van een 
klein eiland houdt de landvoogd een openbaar gehoor in zijn paleis, waar
na de hele bemanning het pleintje oversteekt om in De Gezelligheid -
een club - nog eens extra en wat vrijer het over te doen met champagne, 
die rijkelijk vloeit tot diep in de ee1·ste September. 
Men had het mee moeten maken, toen de Prinses tijdens de oorlog de 
West bezocht. Eerst naar Suriname, waar de vrouwen haar hoofddoeken 
over àe straten legden, Later op Curaçao, waar de drommen, die voor het 
eerst in het leven een koninklijk persoon in levenden lijve zagen, niet 
wisten dat zij juichen mochten en in stille verering gebogen langs de 
straten stonden. Dan op Aruba waar een uitbundige vreugde losbarstte 
en op Bonaire waar t e Kralendijk een landelijke hulde werd gebracht. Op 
St. Maarten hadden de bewoonsters haar kussens en sieraden uit de 
huizen gesleept om de behuizing waar Hare Koninklijke Hoogheid zou 
slapen, op te sieren. Maar bij al die hulde en eerbied voor de Prinses klonk 
het in alle redevoeringen door hoe groot de verering was voor de 
koninklijke Moeder, die door John Horris Sprockel, toen voorzitter van 
de Staten van Curaçao, Wilhelmina de Grote werd genoemd. 
Dit werd Harer Majesteits benaming, Wilhelmina de Grote, vooral toen 
deze vorstin in 1942 de koninklijke rede uitsprak, volgens wdke thans 
aan West en Oost, elk naar zijn aard, onafhankelijkhC'id zal worden ge
geven en autonomie binnen het koninkrijk. Maa; steeds naar West• 
indische opvatting onder de kroon van Oranje, die na vijftig rC'gerings
jaren door Wilhelmina de Gro)e wordt overgegeven aan Haar dochter 
Juliana - de _eerste vorstin der Nederlanden. die Suriname, Aruba, 
Bonaire, Curaçao en· St. Maarten van eigen aanschom"in~ kent. 



a Februari 1940, toen de Duitse legers ons land 
nog niet waren binnengevallen, werden op het 
paleis Het Loo de eerste maatregelen genomen om 
de aanwezige kostbaarheden zo ioed mogelijk te be- 
schermen tegen het dreigende oorlogsgeweld. Reeds 
in die dagen gebeurde het herhaalde malen, dat over- 
trekkende Duitse of Engelse vliegtuigen bommen 

lieten vallen en sterker nog sprak het gevaar van een 
oorlog op Nederlandse bodem. De kelders onder het 
paleis werden ingericht om er de meest waardevolle 
voorwerpen in op te slaan: 
speciale rekken werden 
aangebracht en voor de 
klokken werden tafels ge- 
plaatst. Al het beschikbare 
personeel werd hierbij inge- 
schakeld en iedere groep, 
had een eigen, scherp-afge- 
bakende taak. Allen wisten 
nauwkeurig, wat zij in ge- 
val van nood moesten op- 
bergen. 
Op de tiende Mei 1940. 
trad deze regeling in wer- 
king. Om zes uur in de 
ochtend werd met de ge- 
deeltelijke ontruiming van de zalen en kamers een 
aanvang gemaakt en de dag daarop, om vier uur in 
de middag, was alles, wat daarvoor in aanmerking 
kwam, in de kelders geborgen. Met planken, zand- 
zakken en een zandlaag werden déze kelders, die 
door een architect waren aangewezen als de veiligste 
van het gehele paleis, tegen bominslagen en scherf- 
werking zo goed mogelijk beveiligd. 

meling en de schildersbenodigdheden van H.M. de 
Koningin werden verborgen boven de audiëntiezaal. 
Alle foto's, foto-negatieven en toestellen werden weg- 
gewerkt in geheime bergplaatsen. Het zilveren toilet- 
garnituur van de Koningin en de bekende gouden Frie- 
se kap en beugeltas werden — buiten medeweten van 
de burgemeester — geplaatst in een kast in de bur- 
gemeesterskamer van het Zutphense gemeentehuis. 
Het paleis Soestdijk werd tot Staatsmuseum ver- 
klaard. Goed, dat wil dus zeggen, dat alles in het 

Ook de Koningin maakt 
gebruikt van Nederlands' 
meest populaire vervoer- 
middel. 
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exporteert keukenstoelen 

Dat was de eerste faze van de strijd om het behoud 
van de Koninklijke eigendommen. Het was slechts 
een vreedzaam voorspel tot de dingen, die komen 
zouden. Want toen begon een bezetting en spoedig 
zou blijken, dat er andere, sluipende gevaren bestaan; 
dat niet alleen bommen en granaten een bedreiging 
vormen; dat kelders en zandzakken niet in alle geval- 
len afdoende zijn. 
Het begon met een paar SS-officieren, die toegang 
tot het paleis eisten. Zij wensten te worden rondge- 
leid en zij wérden rondgeleid. Maar het paleis is groot 
en een onbekende kan er licht verdwalen. Wie zal 
het merken, dat er kamers worden overgeslagen? 
En wie zal op de gedachte komen, dat in de grote 
kisten, die hier en daar onopvallend waren geplaatst, 
verschillende kostbaarheden waren verborgen? De 
Duitse officieren, die zo nu en dan het . 
paleis bezochten, merkten dat niet. Slechts 
éénmaal gebeurde het, dat een generaal 
na afloop van de rondgang zei: „En 
breng me nu nog in de kamers, die over- 
geslagen zijn  

paleis Soestdijk als museumstuk zal worden be- 
schouwd. En langs een ook om andere illegale rede- 
nen onderhouden verbinding tussen de twee paleizen 
— spionnage en inlichtingendienst .— werd vrucht- 
baar samengewerkt bi] het doen onderduiken van 
alles, wat daarvoor piaar enigszins in aanmerking 
kwam. In jachthuizen, in villa's in de omtrek, bij be- 
vriende relaties, overal werden de kostbaarheden in 
grote en kleine hoeveelheden ondergebracht. 
Zes weken werden vrachten naar alle windstreken ge- 
reden, soms dichtbij, soms veraf. En toen in October 
1941 de commissie van vijf Oberzahlmeisters kwam, 
waren er al verschillende dingen gered. Die com- 
missie kwam met de opdracht om beslag te leggen 
op alle góederen, die door de Duitse Weermacht ge- 
bruikt zouden kunnen worden, terwijl zij tevens de 
mogelijkheden onderzocht om het paleis te herschep- 
pen in een Erholungsheim voor gewonde Duitse mili- 
tairen. Dit Erholungsheim zou dan een opname-capa- 
citeit krijgen van twee- tot driehonderd man. De 
heren organiseerden een systematische rooftocht in het 
paleis en stelden lijsten op van de goederen, die voor 
uitvoer naar Duitsland in aanmerking kwamen. 

I^I ^ il^ii * 

misselijke opdracht zouden onttrekken, dan zou de 
roof toch worden doorgezet. Misschien zouden de 
Duitsers kans zien een NSB-er voor dit werk te vin- 
den, misschien ook zouden zij het zelf doen. In dat 
geval zou er van pogingen om nog iets te redden 
natuurlijk geen sprake kunnen zijn. Langdurige be- 
sprekingen werden gehouden en het resultaat was, dat 
de betrokken firma, zij het onder protest, voor de 
aandrang, die nu zowel van Duitse als van Neder- 
landse zijde op hem werd uitgeoefend, zwichtte. 

1 Verzet op het Koninklijk Paleis tè Apeldoorn 

LJet was in de tijd, toen de Duitsers hun strooptochten 
■t J- gingen uitstrekken tot Nederlands kunstschatten. Toen 

T n Juli 1940 werd, naar aanleiding van 
•' een door de Koningin over Radio Oran- 
je gehouden redevoering, het Koninklijk 
bezit verbeurd verklaard. Twee Duitse 
beheerders werden aangesteld en hoewel 
het begrip „Duits beheer" over de eigen- 
dommen van een Oranje iets wrangs 
heeft, werd deze omstandigheid onmid- 
dellijk uitgebuit. 
Men kreeg van deze heren een verkla- 
ring los, waarbij werd bepaald, dat zon- 
der hun toestemming een ieder —• ook 
Duitsers — de toegang tot Het Loo ver- 
boden was. 
Begin April 1941 werd de aanval op de 
rust en de onaantastbaarheid van Het 
Loo sterker. Een Duitse eenheid zocht 
een onderkomen en mét twee andere ge- 
bouwen in Apeldoorn kwam" het paleis 
hiervoor in aanmerking. Het ene gebouw 
was reeds gevorderd, het andere was een 
weeshuis, aan het hoofd waarvan een 
NSB-er stond. Door het gekonkel van 
deze NSB-er werd tenslotte het paleis 
door de Weermacht gevorderd. Het 
duurde maar kort; in Juni vertrok de 
naar het Oostfront, met de mededeling, 

■ gingen 
in naam- van de Führer beslag werd gelegd op kostbare 
inboedels en in het kader van deze groots opgezette en ge- 
organiseerde roof, wagonladingen waardevolle voorwerpen 
in de richting Berlijn werden getransporteerd. Toen zelfs 
het bezit van H. M. de Koningin niet meer veilig was voor 
de reizende kunstkenners van Hitier en Goering, die als 
aasgieren in elk land van Europa neerstreken om alles, wat 
maar enige culturele waarde had. in hun klauwen mee te 
voeren tot binnen de grenzen van „Das Reich". 
Het was in die tijd, dat in en om Het Loo een stille, verbeten 
strijd werd gevoerd om te behouden, wat in het grote natio- 
naal-socialistische destructiebedrijf dreigde verloren te gaan. 
Wapens en wapengeweld waren verre van deze strijd, maar 
zij was er niet minder fel om. En in deze geluidloze worste- 
ling leden de Duitsers een nederlaag  
Nadat drie jaren lang elke publicatie over deze zaak ver- 
boden is geweest, heeft H. M. de Koningin „De Zwerver", 
thans toestemming verleend de feiten bekend te maken. 

afdeling 
dat het 

paleis voor hen gereserveerd moest blijven; zij zou- 
den na de verovering van Rusland terugkomen. Dat 
zou dan een week of vier in beslag nemen  
Maar Friede en zijn mannen zouden nooit meer be- 
slag leggen op de Oostelijke en Westelijke vleugel van 
dit grote witte paleis in de Apeldoornse bossen. Zij 
zouden hun vernielzucht hier niet meer botvieren. 
Want vernield was er! Nog zijn er de foto's als 
stomme, trieste getuigen van de toestand, waarin som- 
mige kamers werden achtergelaten. 

De maanden, die toen volgden, behoren tot dé be- 
wogenste in de geschiedenis van Het Loo. 
Met een koortsachtige ijver werden vele, zeer vele 
kostbare voorwerpen in veiligheid gebracht. Zes we- 
ken lang reden dag aan dag de grote vrachtwagens 
van een plaatselijk expeditiebedrijf bij het paleis af en 
aan. Onder de vloer van de kleine eetzaal verdwe- 
nen duizenden kilo's koper in de vorm van beelden 
en lampen. De voorwerpen werden achter muren weg- 
gemetseld. De gehele particuliere schilderijenverza- 

rT' oen gebeurde het, dat op een dag de eigenaar 
van een expeditiebedrijf — hetzelfde, dat in de 

voorgaande zes weken reeds zoveel kostbaarheden 
naar veiliger oorden had getransporteerd —, dat deze 
expediteur de van Duitse zijde komende opdracht 
kreeg een aantal goederen uit het paleis Het Loo 
naar Berlijn te vervoeren. 
Onder het voorwendsel, dat zij uitsluitend voor 
personenvervoer waren ingericht en niet berekend 
waren op het uitvoeren van een dergelijke opdracht, 
wisten de eigenaars van deze firma dit karwei af te 
wimpelen. 
Na korte tijd waren de Duitsers weer terug met ver- 
klaringen van grote, landelijk bekende transport- 
bedrijven, waarin gezegd werd, dat het bedrijf in 
Apeldoorn zeer zeker voor de gestelde taak berekend 
was. Men gooide het toen over een andere boeg; een 
tekort aan werkkrachten zou de uitvoering van een 
dergelijk werk onmogelijk maken. 
Ook dit bezwaar wisten dé Duitsers te couperen: zij 
zouden wel voor werkkrachten zorgen. 
Nóg dachten deze Hollanders er niet over het paleis 
van hun eigen Koningin leeg te rijden ten behoeve 
van de Duitse bezetter. Maar op het paleis dacht 
men daar anders over. Indien deze firma zou vol- 
harden in haar weigering, indien de eigenaars van het 
bedrijf zich desnoods door onder te duiken aan deze 

(~\p een morgen in October van het jaar 1941 reden 
^-^dan de grote wagens voor het paleis. Een officier 
presenteerde een afdeling Duitsers aan de expediteur: 
de beloofde werkkrachten. 
De grote roof was begonnen  
De eerste dag ging voorbij. Nu is het verzenden 
van kostbaarheden, die licht beschadigd kunnen 
worden niet ieders werk en zeker niet het werk van 
daarin ongeoefende Duitse soldaten. De hulp van 
deze toegevoegde werkkrachten kreeg al spoedig 
een „van de wal in, de sloot "-karakter en de expedi- 
teur en zijn beide zoons verzochten de officieren, die 
toezicht hielden en controleerden of alle op de lijst 
vermelde goederen wel werden ingeladen, van ver- 

dere Duitse hulp verschoond te blijven. 
De soldaten vernielden door hun on- 
oordeelkundigheid verschillende dingen 
en naar het voorbeeld van hun grote 
meesters, organiseerden zij zelfs privé 
rooftochten in het paleis. Zij werden 
weggezonden en ook de officieren gin- 
gen zich nu min of meer overbodig 
voelen. En toen men hun vertelde, dat 
het Nederlandse personeel van het pa- 
leis zélf wel toezicht zou houden op 
het inladen, verdwenen de officieren 
naar een café in de buurt. 
Dat betekende vrij spel! De goederen 
behoefden maar over een kleine afstand 
gereden te worden, dan werden zij ge- 
laden in de spoorwagons, die op een 
zijlijn bij Het Loo waren geplaatst. 
Bij het vertrek van de officieren was 
reeds één wagon geladen, maar die 
werd nu prompt weer leeggereden: zij 
werd gevuld met minder kostbare 
voorwerpen en het verschil in waarde 
was niet onbelangrijk! Voor een kost- 
baar, antiek ameublement werden een 
keukentafel en een paar stoelen met 
rieten zittingen genomen. Tafel en stoe- 
len werden stuk voor stuk zeer zorg- 
vuldig in houtwol en ander materiaal 
gepakt en daarna in de wagon gestouwd. 
Voor één grote lichtkroon werd een 
reusachtig krat gefabriceerd, dat bijna 
een gehele wagon in beslag nam. 

Natuurlijk was het niet mogelijk alles te redden: in 
een paleis als Het Loo hebben bijna alle voorwerpen 
een zekere waarde, maar het minst waardevolle werd 
verzondèn. Een ameublement op de lijst betekende; 
een ameublement verzenden, maar zeker niet het ver- 
melde! En de radio-toestellen, die meegingen, zullen 
nooit in Berlijn gespeeld hebben! Toen de wagons 
geladen waren, kwamen de Duitsers en verzegelden 
die. Zo gingen met enkele waardevolle voorwerpen 
ook rieten stoelen naar het Oberkommando des 
Heeres in Berlijn  
't Belangrijkste was reeds in 1941 in Nederland gered. 
Van alle kostbaarheden en voorwerpen van histori- 
sche waarde is slechts 8 a 9 % verloren gegaan. 
De gouden Friese kap en de beugeltas kwamen weer 
uit Zutphen. 
Het linnengoed kwam heel en ongeschonden uit de 
vaten, die in de grond waren gegraven. 
En de kostbare tapijten en de gobelins werden weer 
naar het paleis gereden. 
Maar ergens in Berlijn hangt misschien nog' een kroon 
uit Het Loo en staat er een keukentafel met wat 
rieten stoelen  KEES. 
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ïn alle tlruck en rouw In alles zijt getrouw 
elckander biet de hant. Gods kerck en'1 vaderlant. 
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  De Duitsers hebben de verschijning van vele goed-Nederlandse couranten, weekbladen 
en tijdschriften onmogelijk gemaakt, onder de gebruikelijke valse voorwendsels. Wij pogen LI 
dit gemis gedeeltelijk te vergoeden. Vandaar, dat „De Wervelwind" omlaag komt suizen tot 
in Uw huiskamers, om U te boodschappen dat waarheid, vrijheid en recht nooit en te nimmer 
sterven zullen op deze wereld. 
Dit tijdschrift wordt geschreven door vrije mensen, die de leugen verafschuwen, voor 
innerlijk vrije mensen, die hongeren naar waarachtigheid. 
Daarom: leest dit tijdschrift; geeft het snel door; laat het, tot schade en schande der smadelijke 
tyrannen, als een wervelwind door de landouwen gaan van ons fier en onvernietigbaar 
V aderland! " 

■S 

Zo luiden enkele regels uit het artikel, waarmede de redactie 
het eerste nummer van „De Wervelwind" inleidde. Dat nummer 

is gedateerd 1 April 1942 en van die tijd af werd keurig op tgd 
iedere maand een nieuwe aflevering door de RAP thuisbezorgd. Een 
wonderlijke wijze van krantenbezorging en wonderlijker nog was 
de wijze, waarop deze kranten de lezers bereikten. Bri duizenden 
boven Nederland uitgestrooid werden ze gevonden door mannen 
en vrouwen, kinderen en grijsaards en eer de moffen maatregelen 
hadden kunnen nemen, vingen deze boodschappers der vrijheid 
hun avontuurlijke reis door bezet gebied aan. Op donkere avonden 
werden zij stil door een brievenbus geworpen, van hand tot hand 
werden zij doorgegeven en als een weldadig-zuiverend tegengif 
kwam hun inhoud ter kennis van het door een duitse en collabo- 
ratie-pers giftig-doortrokken Nederlandse Volk. Stukgelezen zijn 

zij en hoeveel Nederlanders hebben zich niet, bij het lezen van dit 
uitstekend verzorgde miniatuur-maandblad een ogenblik in de vrije 
wereld gewaand. Elke maand opnieuw getuigden artikelen en 
foto's van de machtige inspanning, die de grote geallieerden zich 
getroostten om uit de bezette landen, ook uit Holland, de slavernij 
te verdrijven. Gretig hebben oude en jonge hoofden zich gebogen 
over de vele foto's van het Koninklijk gezin, die in bijna elk num- 
mer voorkwamen. Kracht en vertrouwen mochten de vele repor- 
tages van de geallieerde oorlogvoering, waar ook ter wereld, schen- 
ken, groter kracht en dieper vertrouwen schonk de wetenschap, 
dat aan de overzijde een Vrouw de noden van Haar volk intens 
medebeleefde. Als een wervelwind is keer op keer deze boodschap 
in de gedaante van een klein verboden blad door de landouwen van 
ons fier en onvernietigbaar vaderland gegaan! 
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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. 

„DE ZWERVER" 
Prins Hendrikkade 152 - Amsierdam-C. 
Telefoon: Red. 44566 * Adm. 41063 

>(- door Prof. Mr. A. L. de Block -^c 

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 

(vervolg; pag. 2, le kolom) 
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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. 

'ZlU&if 
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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) 

/ 

* 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 
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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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Kernmakers 

Omscholers 
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G. DIKKERS & Co., n.y. 
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'CARROSSERIE- EN CONSTRUCTIE- 

WERKPLAATSEN 

AUTOMOBIELBEDRIJVEN 

Hoofdkantoor Kanaalweg 34 
Jutphaas (Post Utrecht) 
Tel. 18844 

Schilders gevraagd 

voor Burger-,Nieuwbouw- en Geniewerk 
VAST WERK 
Prettige werkkring 
Loon volgens Rijksregeling. 

Aanbiedingen aan: 

Schildersbedrijf E. €}. v. d. Hagen 
Kapperallee E 754, E E F D B (bij Zutphen) 

Plaatselijk Demobilisatie-Comité 
Den Haag, Kerkplein 3 

* 

Gebied: Gemeente Leidsendam, Rijswijk, 
Voorburg en Wassenaar. 
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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: 
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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. 
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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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Prijs I 4.90 
Als abonné op 
de Spiegel-Serie 
betaalt U slechts 
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12. 
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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 
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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 
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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 

r c t. t r 

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 

NOORDEN 

door 

AD GOEDE 

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.) 
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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? 
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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. 
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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  
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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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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- 

r r t r 

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, 

deuieveld 
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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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De bonnenkraak bij Drukkerij 
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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. 
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' 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. 
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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. 
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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 
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te Wageningen, Spiegel-Serie 

Op elke wond 
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Jan Jongrerius 
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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. 
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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. 
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Wie houdt het brandje in Ber- 
lijn gaande? Rusland? Amerika? 
Maar zie dan toe, wat er ge- 

beurt, dan weet ge zelf het antwoord. 
Wenst Amerika de Russen uit Berlijn 
te drijven of omgekeerd? Wenst 
Amerika Berlijn van voedsel te voor- 
zien, of Rusland? Belemmert Amerika 
de Russen in hun sector, of omgekeerd? 
Molesteert Amerika de gemeenteraad 
van Berlijn, of Rusland? Arresteert en 
verdonkeremaant Amerika Berlljnse 
burgers, bf Rusland? De dingen zijn 
eenvoudig voor wie oorzaak en gevolg 
weet te onderscheiden. In het gehele 
proces is Rusland steeds weer de oor- 
zaak en zijn de maatregelen der demo- 
cratische staten het gevolg daarvan. 
Maar wat bezielt de Russen dan in 
Berlijn? Eén van de kenmerken, die het 
communisme met wijlen het nationaal- 
socialisme gemeen heeft, is de voort- 
durende staat van onrust waarin het 
verkeert. Waartoe, waarom? 
ïn de eerste plaats is stilstand voor de 
moderne totalitaire ideologie achteruit- 
gang. Zo ook voor het Rusland van 
Stalin. Want stilstand verslapt. In een 
staat met vrije mensen geeft verslapping 
Van het bewind der overheid geen 
destructie, want de vrije onderdanen 
vinden zelf hun weg wel. Niet 
aldus in de dwangstaat. Daar im- 
mers geeft een verslapping van het 
bewind enerzijds direct ontbinding van 
het dwangbuis, waarin de burgers 
gekneld zijn, en zodoende ontbinding van 
de staatsorganisatie. Daartoe werkt 
anderzijds nog mede de nooit te stil- 
len drang naar vrijheid bij hen, die op 
onnatuurlijke wijze van hun vrijheid be- 
roofd zijn. Iedere kans grijpt de mens 
aan om onnatuurlijke bindingen aan de 
staat te verbreken. En verslapping van 
het bewind is zo'n kans. 
Zodoende moet de communist het regiem 
in- actie houden om het staande te hou- 
den. En deze actie moet altijd successen 
opleveren en sensatie geven om de stem 
der vrijheid in het volk de mond te 
snoeren en te overschreeuwen. 
In de tweede plaats schuilt de genoemde 
onrust in het feit, dat het bestaan van 
vrijheid elders immer een gevaar is voor 
dwangstaat. Er bestaat een innerlijke 
wet voor het totalitaire regiem om, een- 
maal de voet op de verkeerde weg ge- 
zet, de weg teneinde toe af te lopen. 
En op die weg vallen stuk voor stuk de 
stellingen der vrijheid en de staten, 
waarin de vrijheid een zetel heeft. Dat 
dit een klemmend vraagstuk is voor de 
Russen met betrekking tot Berlijn is 
duidelijk. Als Stalin liefdevol ieder 
symptoom van vrijheid verre wil hou- 
den van zijn onderzaten, dan moet het 
vrije Berlijn binnen in zijn kasteel hem 
wel zeer hinderen. 
In de derde plaats — en dat is slechts 
een andere zijde van het vorige punt — 
bestaat op de weg van de machtsbe- 
geerte geen rust. De mens, die in op- 
stand is tegen God, die zich in macht 
aan Hem gelijk waant, graait om zich 
heen naar alles, wat zijn macht kan ver- 
groten. 
Over het proces van deze machtswellust 
gaf onlangs Prof. Anema een treffende 
analyse. Eerst streeft men naar macht 
om een bepaald doel te bereiken. Zo 

BERLIJN 

Op de grote politieke scheidslijn in de wereld laait nu eens hier dan daar hef 
vuur op. Het bedenkelijke daarvan is, dat sinds de bevrijding steeds meer vuur- 
haarden ontstaan. In Berlijn is wel het felste brandje. Dat komt onder meer, 
omdat het eigenlijk niet op de grenslijn, maar erachter in het door Rusland 
beheerste gebied ligt; een eiland van vrijheid in het paradijs op bevel en bij 
decreet. 

„DE ZWERVER» 
Prins Hendrikkad. 1 52 - A'dam C. 
Telef. Red. 44566 'If Adm. 41063 

deed Bismarck, die eenheid in het Duitse 
rijk wilde brengen. Toen hij zover was, 
in 1870, heeft hij de moed getoond, een 
einde te kunnen maken. De ijzeren kan- 
selier heeft zijn machtbelust volk tot 
stilstand gedwongen. Niet aldus Wil- 
helm de tweede. Hij verkeerde in zijn 
geest in het volgende stadium. HIJ had 
geen doel, hem vervulde de begeerte 
naar macht zonder meer. Bij hem begon 
het spel om de macht, dat uitliep op de 
tragedie van 1914. Met Hitier kwam 
Duitsland in de derde faza van het 
proces van machtswellust. Ook bij hem, 
macht om de macht, maar nu in de vorm 
van m achtso uermoed, de zinneloze zelf- 
overschatting, de nihilistische razernij 
tot het einde, de chaos, het niets. 
Als men de ideeën van Marx vergelijkt 
met de praktijk van het communisme 
thans, dan is het duidelijk, dat het com- 
munisme is voortgeschreden van het 
machtsstreven met een doel naar het 
thema van de macht om de macht: Van 
de strijd van het proletariaat om de heil- 
staat, naar de strijd van het pariij- 
„proletariaat" om de macht. En ook 
deze strijd manifesteert zich in de on- 
rust van het communisme, de zucht om 
macht te winnen over mensen en landen, 
die nog niet gekneveld zijn. Het inge- 
sloten Berlijn is voor Stalin een opge- 
legde kans, een weerloze prooi. 

"NTatuurlijk openbaart zich de onrust 
der communisten (met betrekking 

tot ieder blijk van vrijheid en met het 
doel, macht te vergroten) overal waar 
zij zijn. Het spel wordt over de gehele 
wereld gespeeld. Het is, dat zij terloops 
opgemerkt, een meedogenloos spel, mee- 
dogenloos tegenover de tegenstander, 
meedogenloos tegenover de communist, 
die zijn opdrachten krijgt. Want mis- 
lukt de opdracht, dan verdwijnt de op- 
drachtgever (Moskou) van het toneel 
en laat zijn verslagen schapen zonder 
herder en met de volle verantwoordelijk- 
heid voor het gebeurde. Maar Berlijn 
is voor dit spel een symbool. Daar tim- 
mert Stalin aan de weg. Hij kan niet 
anders, in Berlijn moet hij afstand doen 
van de voordelen, die het spel met de 
geheime draden naar Moskou biedt. Wij 
kunnen daar zijn opzet doorzien, zijn 
taktiek aanschouwen. Elders kunnen we 
slechts vermoeden, dat communistische 
massabewegingen altijd georganiseerd 
zijn, in Berlijn is daaraan geen twijfel. 
Men moet drie eigenschappen van dit 
spel in Berlijn in het oog houden. Het 
is een leerschool in de communistische 
praktijk voor ons; het is een laboratorium 
in de strijd om de macht voor de Rus- 

sen; het ia een ernstig gevaar voor de 
vrede. Een leerschool, omdat de Russen 
in Berlijn een openbare les geven: een 
laboratorium, omdat de Russen er 
experimenteren op de tegenstander: een 
gevaar voor de vrede, omdat de Rus- 
sen niet terug kunnen, nooit terug kun- 
nen. 
Als openbare les demonstreert Berlijn, 
wat er van een mens terecht komt, die 
God verlaten heeft en in die dwaling 
tot de consequentie voortgaat, dat hij 
tot elke prijs macht wil verwerven. Een 
brutaal spel. Men volgt hem ademloos. 
Op geen enkel moment, in geen enkel 
vraagstuk geneert zich de communis- 
tische geweldenaar voor zijn daden, 
voor het volslagen gebrek aan moraal 
van zijn overleggingen. Catch as catch 
can. Voedsel voor Berlijners? Afgesne- 
den. Een luchtcorridor? Hinderen, er 
doorheen vliegen, beschieten. Dan 
poogt hij de Berlijners te kopen met 
voedsel. Gelukt het hem niet, dan valt 
hij rustig in het andere uiterste van het 
uithongeringssysteem. Terreur in de 
stad: kidnappen van politieke tegen- 
standers in andere zones; de wettige ge- 
meenteraad molesteren en het werken 
onmogelijk maken: de wettige politie- 
commissaris op eigen houtje afzetten en 
een ander benoemen: de politie poli- 
tiek zuiveren: politieke tegenstanders 
arresteren en deporteren. Ziedaar enige 
van de grote acties, waarin geen enkele 
lijn van recht of moraal te bespeuren 
is, maar alles bepaald is door het ge- 
zichtspunt van de machtsstrijd. 
Berlijn is voor Stalin een laboratorium. 
Daar experimenteert hij op de tegen- 
stander met wcerstandsproeven. Hij tast 
er de kracht van de vrije staten af. Wee 
de Berlijners, als ergens het front der 
vrijheid voos blijkt. Dan zet de beer 
zijn klauw erin en scheurt het front open. 
Dan is Berlijn verloren. Maar ook dat 
is nog slechts spel, proefneming. Stalin 
wil voor zijn machtsstrijd om de hege- 
monie over de wereld weten, hoe sterk 
de zenuwen van de tegenstander zijn en 
daartoe neemt hij proeven in Berlijn. 
Daarom ook, wee ons, als de zenuwen 
te zwak blijken, de uitvlucht van het 
compromis gezocht wordt Want ieder 
compromis is voor de revolutionnair en 
dictator uit principe inleiding tot een 
volgend en gunstiger compromis, inlei- 
ding tot nieuwe proeven op de stelling 
van de tegenstander. Geen compromis 
van een communist is oprecht gempend. 
Oprecht is slechts, dat hij de vernieti- 
ging van de tegenstander en de macht 
voor zichzelf zoekt. 
Maar al is Berlijn een laboratorium, 
een object van proefnemingen, 't is 
toch ook een ernstig gevaar voor de 

vrede. Als het proefkonijn in een labo- 
ratorium lastig en onbruikbaar wordt, 
neemt men een ander. Niet aldus Stalin. 
Hij kan niet verliezen, hij moet altijd 
vooruit Dat is de z.g. „eer" van 
het communisme. Nederlagen be- 
staan niet. Het moet veld winnen 
in de harten van eenvoudige mensen door 
successen. Zo moet alles een succes 
worden. Zo moet Berlijn een succes 
worden. Stalin kan niet rusten op dit 
punt, voordat Amerika, Engeland en 
Frankrijk uit Berlijn verdwenen zijn. 
Hier grijp ik terug op de schets over 
het proces van de machtsstrijd. Het 
thema van de macht om een doel, wordt 
het thema van de macht om de macht 
en dit dwingt op de duur tot de machts- 
overmoed, tot de machtsrazernij, de 
totale vernietigingsoorlog. Rusland 
staat voor de poort daarvan, omdat het 
nooit terug kan en de weerstand van 
de tegenstander het communisme tot 
de vertwijfelde strijd dwingt. Dit 
is het gevaar in onze situatie, 
het gevaar van Berlijn in het 
bijzonder. Tot nu toe handelde Stalin 
geslepen en met overleg. Maar hij 
loopt gevaar de controle te verliezen 
op het moment, dat hij niet verder 
kan en toch verder moet. 

Een tragische situatie voor de wereld. 
Een enorme verantwoordelijkheid 

voor de vrije staten, voor Amerika in 
het bijzonder. 
Tot nu toe hebben deze staten begre- 
pen, dat wijken niets helpt Men moet 
bewondering hebben voor de wijze, 
waarop vooral Amerika in de benarde 
positie, waarin de geallieerden in Ber- 
lijn verkeerden, onwrikbaar blijft Dat 
is de enige mogelijkheid, een spoor 
van een kans om de vrede te 
bewaren: het kanon op de plaats, 
waar men geen stap terug wil. 
Een spoor van een kans, want de wet 
van de machtsstrijd laat zich niet terzijde 
stellga. 
Dit alles klinkt U wellicht te hard, te 
onverbiddelijk in de oren. En ge ziet 
op het openhartig pleidooi van Bevin 
en op het hartstochtelijk beroep van 
Spaak op de Russen. Zeker, dit beroep 
mag tot de laatste dag niet achterwege 
blijven en het is zelfs zo, dat men nooit 
in volstrekte zin de hoop op mag 
geven, dat de machthebbers in het Oos- 
ten zich bekeren van hun verschrikke- 
lijke weg. Maar men moet deze kans 
in de goede verhouding zien tot dat, 
wat vereist is voor het recht en de 
veiligheid van de vrije staten. Wat 
deze kans waard is, leert men uit de 
onmiddellijke reactie van Tass en van 
„De Waarheid" c.s. op de eerlijke en 
vredelievende redevoeringen, die hier- 
boven aangehaald werden. 
Eerste vereiste blijft, de onwrikbaar- 
heid der vrije staten aan de grens bij 
het Ijzeren gordijn. Deze els staat niet 
in de weg aan, maar is Juist de nood- 
zakelijke voorwaarde voor de verwer- 
kelijking van een omkering in de ge- 
dachtenwereld der Oosterse dictatoren. 
Die onwrikbaarheid is ook nodig voor 
de geknechte volken in het Oosten, op- 
dal ze door de vastberadenheid van 
het Westen en de aarzeling van Stalin 
moed mogen vatten om het gehate juk 
af te werpen. 
De kans op vrede schuilt in de stand- 
vastigheid der vrije volken en hun 
overheden. H. v. R. 



Poos en Slagter 

Het proces tegen Poos en Slagter nadert 
ztjn einde. Bekwame politiemannen voor 

de oorlog, indrukwekkende schurken in de 
oorlog. • Slachtoffers aan de lopende band. 
Ook dit proces heeft weer enkele raadsels 
onopgelost gelaten. 
Ik kan mr( voorstellen, dat de president niet 
van plan was het Englandsplel nu eens uit 
de mist te halen, maar ik zou er bezwaar 
tegen hebben, indien men het bi) de beschul- 
diging liet, die in de rechtzaak door onze 
vroegere vijanden aan het adres van de heer 
Goedhart, de oud-illegale werker Pieter 't 
Hoen, gericht werd. Het kan wel zijn, dat 
de rechtbank er formeel niets mee te maken 
heeft, maar het is daarom nog niet recht- 
vaardig deze smet te laten rusten. 
Men kan zich bijna nooit van zo'n smet be- 
vrjjden door zelf een verklaring af te geven. 
Het is niet billijk het daarbij te laten. Bar- 
tels moet waar maken, wat hij beweerde en 
anders alles terugnemen. 

* * * 
Twee politiemannen hebben in bezettings- 

tijd via de Duitse Politie de weg gevon- 
den om hun zucht naar eer en positie te 
bevredigen. Maar 't was een weg, geplaveid 
met misdaden en gemarkeerd door doden uit 
het verzet. Poos was in zijn werk een vrien- 
delijk mens. Slagter een bruut. 
In het verzet heb ik zelf ook wel eens ge- 
meend, dat dit verschil uitmaakte, maar dat 
was voorbarig. Let maar op hun houding in 
de rechtzaal. Ook bij Poos was daar geen 
spoor van berouw; ook hij zoekt zich met 
leugens te redden. Poos had het nodig om in 
zijn werk enige sympathie van zijn gevange- 
nen te krijgen, Slagter niet. Dat was 't ver- 
schil. 
Poos was niet flink genoeg om de uitwerking 
van zijn euveldaden van het gezicht van zijn 
gevangenen af te lezen. Daar kon hij niet 
tegen. 
De weg naar de promotie moest langs vrien- 
delijke gezichten gaan, en wat er verder met 
zijn slachtoffers gebeurde, was zijn zorg niet. 
Misschien kon hij anders niet slapen.. 
De Nazi's in dit werk speelden allen mee 
zonder de volle verantwoordelijkheid voor hun 
daad te willen dragen. Dat is het kenmerk 
van de laffe mens, en het was mogelijk door 
de dictatuur, die van onopvallende, karak- - 
terloze mensen schurken maakt, omdat de 
dictatuur de verantwoordelijkheid wil over- 
nemen. 
En als ze bovendien sentimenteel waren, ^en 
gevoelig hart hadden, zoals Poos, dan kon- 
den ze voor hun deel in het misdrijf nog niet 
de schaduw van die verantwoordelijkheid 
verdragen op de gezichten van hun slacht- 
offers. Daar kon men zich in vergissen, zoals 
we ons wel meer vergissen in vriendelijkheid, 
maar de uitkomst bewijst, dat Poos met zijn 
vriendelijkheid niet minder schuldig is dan 
de hardhandige Slagter; alleen maar wat 
laffer. 

H. v. R. 

Edelachtbaar. 

„'t Liket net bést foar Warkum, hjoed komme de 
Russen", werd ons in het busje, dat de reizigers voor 
Workum van het station naar de Markt brengt, mee' 
gedeeld. 
Deze mededeling was kennelijk een woordenspel met 
de naam van burgemeester Russchen. 
Het leek er trouwens meer op. dat het Workum goed 
naar de zin ging, want de vlaggen wapperden er 
vrolijk, hel afstekend tegen een grijze lucht. 

(Uit; Fries Dagblad.) 

Midden in 't wijde Friese land op de grens van de 
gemeente Workum staat de auto met het comité 

van ontvangst, wachtend op de nieuwe burgemeester, 
die ginds uit de verte moest komen. 
'n Aantal andere wagens met lieden, iets minder 
officieel gekleed, stelt zich er achter op en 't hele ge- 
zelschap wacht. 
't Comité van ontvangst wacht op de nieuwe burge- 
meester en wij wachten op Peter. We voelen ons 
superieur. Voor ons Immers is het een weten, voor 
anderen nog maar een vraag, hoe hij zijn zal. 
Als de bekende Peugeot zich door de laatste bocht 
werkt en stopt bij de officiële auto, wordt de nieuwe 
burgemeester met zijn vrouw verwelkomd, waarna de 
stoet zich in beweging zet. 
Bij de ingang van 't stadje staat de rijvereniging en 
met dit escorte gaat 't naar het gemeentehuis. 
In een officiële raadszitting wordt door de loco-burge- 
meester de benoeming voorgelezen van de Heer J. Rus- 
schen tot burgemeester van Workum. Hierna volgen 
de installatie en de toespraken van de verschillende 
raadsleden en wethouders. 
't Officiële gedeelte is hiermede afgelopen. We steken 
'n sigaar op, drinken 'n borrel en gaan wat gemak- 
kelijker zitten, want nu immers is het onze beurt om 
onze mening te zeggen. 
De gezellige raadszaal ziet blauw van de rook en 't 
is slechts met veel moeite dat we elkaar nog kunnen 
onderscheiden. 
Hier en daar staat in de blauwe mist 'n spreker op, 
die woorden spreekt van welkom. 
Allen wensen 't beste voor Peter en z'n gezin en voor 
de gemeente Workum. 
De sprekers uit de illegaliteit belichten de figuur van 
de nieuwe burgervader en we zien hem weer voor 
ons, zoals hij was in die jaren, die — hoe lang ook 
weer — achter ons liggen. 
Uit hun woorden spreekt de zekerheid, die de andere 
sprekers nog niet hebben en 'n gevoel van weemoed 
overvalt ons als Peter in zijn dankwoord namen noemt 
van kerels, die hij hier zo graag zou hebben gezien. 
De plechtigheid neemt een einde en een ieder is in de 
gelegenheid om de nieuwe burgervader de hand te 
drukken. 
Wij wachten tot het laatst en alleen met Peter en 
zijn gezin en de wethouders bomen we nog even na. 
We stoten de glazen nog eens tegen elkaar en als bij 
het scheiden van de markt één van de wethouders 
ons zegt: „Dat komt hier in Workum wel goed met 
jullie Peter", weten we dat de zaak goed zit. 

„JOOP." 
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wij weten niet öoor welke zwante nachten 
öit lanó en volk zal moeten qaan 
en welke vueemóe nietsontziende machten 
het naac öe vRrjheiö zullen staan. 

ook met hoelanq het noq kan dunen 
eeR vuur en zwaaRd tezamen zullen qaan 
en ween in VRoeqe moRqenunen, 
qRijnzend aan onze qnenzen zullen staan. 

wo weten niet wanneeR opnieuw het loden 
oveR steden en donpen zal qaan? - 
het haRt, dat veRdeR Reikt dan deze toden, 
zoekt niet de weq tussen weten en waan. 

wo weten 't met, doch één dmq toch wel zekeR, 
o voRstin van dit geschonden land» 
bo 't dRinken van een nieuwe lodenseekeR 
Bloft ons haRt aan qod en u venpand. 

haRm. de jonq. 
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Proces tegen Poos en Slagter; President; U geen 
contact met elkaar? In de Cellenbarakken niet? Als 
ik me niet vergis bent u daar lid geweest van de- 
zelfde zangvereniging. De Cellenbarakken zijn net 
een zeef. Een dameskrans is er niets bij. 

Nwe. Haagse Courant. 
We zijn van nature een beetje nieuwsgierig en heb- 
ben na veel moeite inzage gekregen van de bundel, 
waaruit de heren van de zangvereniging zongen. Een 
paar nummertjes willen we U wel noemen. Erg in 
trek was het: ,.Wien Neerlands bloed door d* aderen 
vloeit . Ook het „Houzee, houzee, hou moedig zee" 
was zeer populair. Met veel gevoel werd ook altijd 
gezongen; „Eén alleen is maar verdrietig", maar 
groot was het enthousiasme als werd aangeheven 
het: „Wie met ons wil naar buiten gaan". 

* 
"De tronen en kronen zijn schaars geworden in 
Nederland". „ 

NCRV-Omroepgids. 
Maar daarom niet getreurd, gij lieden, die een troon 
of een kroon begeert We sukkelen nu nog met 
materiaalschaarste. Daar komen we, dank zij het 
Marshall-plan wel doorheen. Straks kan ieder weer 
op z'n eigen troontje zetelen en een goed-passend 
kroontje uitzoeken. 

♦ 
Parijs, 1 Oef. Marcel Cer dan, de wereldkampioen 
middengewicht, heeft bij zijn terugkeer in Parijs 
een ontvangst gehad, zoals slechts zij. die de 
terugkeer van Panny Blankers—Koen-meegemaakt 
hebben, zich kunnen voorstellen. De brede lach van 
de kampioen verdween toen duizenden enthousiaste 
mannen en vrouwen om de nationale held heen- 
drongen om hem de hand te schudden. Na twee 
uur handdrukken bloedde zijn hand flink. 

Alg. Dagblad. 
Ah, wat was het er heet toegegaan in dat gevecht 
om de wereldtitel. Met een roffel van slagen had 
Marcel zijn tegenstander door de ring en in de touwen 
gedreven. Met een linkse directe had hij zijn tegen- 
stander gevloerd, maar hij was weer op de been 
gekomen, tot een opstoot hem voorgoed deed neer- 
gaan. Z'n bloed had de ring gekleurd. 
Als wereldtitelhouder was Marcel uit de ring geko- 
men en hij had zich de handen gewreven, omdat hij 
er zo goed doorgekomen was. En nu staat hij daar, 
diezelfde Marcel Cerdan met een hand, waar het bloed 
uitloopt vanwege het enthousiasme van zijn bewon- 
deraars: t Kan vreemd lopen met wereldkampioenen. 

* 
Almelo. Vrijdagmorgen geraakte een grote aan- 
hangwagen van de firma Rozenmen en Bijier te 
Almelo in het Almelo-Vriezenveenkanaal. De wa- 
gen was geheel geladen met suiker, rijst, alsmede 
flessen wijn, bier e.d. Van de lading ging alle rijst 
en suiker verloren. De schade van de suiker en 
rijst wordt geraamd op f 500.000. 

De Oostelijke bladen. 
We hebben Bartjens erbij gehaald en hem de reken- 
som voorgelegd. Ziet hier zijn conclusie: Laten we 
aannemen, dat de rijst en de suiker dooreen genomen 
ƒ 1.— per KG kosten, dan zou er 500.000 KG van op 
de wagen geweest zijn: of wel 500 ton. Hebt U wel 
eens een 10 tons trailer gezien? Da's al een heel ding. 
Deze was vijftig keer zo groot. 'Wc vroegen Bart- 
jens nog hoe die fout ontstaan kon zijn. Hij vond 
dat nogal voor de hand liggen. Vanwege de wijn 
en het bier, die — het wordt uitdrukkelijk gezegd — 
niet verloren gingen. 

Een vertegenwoordiger van Haile Selassie, keizer 
van Abessynië, heeft te Adelaide (Australië) 
10.000 paarden voor de som van 1 millioen gulden 
gekocht. De paarden, die begin November ver- 
scheept worden, zijn vooral voor de cavallerie 
bestemd. De Nederlander. 

Een verstandig man, die Negus. Een nieuwe wereld- 
oorlog zal slechts met paarden gewonnen kunnen 
worden. In de laatste oorlog was net al zo, dat men 
geen gas durfde gebruiken, omdat men bang was, 
dat de tegenpartij nog beter met gas overweg kon. 
In een nieuwe oorlog zal men ook geen atoombom- 
men durven gebruiken om dezelfde redenen. En dan 
kan het gebeuren, dat de ruiterij weer de beslissing 
zal moeten brengen. 
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Door Li. A. Woliing 

Bij Scheltens en Giltay in Amsterdam is een boek verschenen over het 
leven van veldmaarschalk Montgomery. die zojuist benoemd is tot per- 
manent militair voorzitter van het comité van opperbevelhebbers van de 
Westerse Unie. Het boek is geschreven door zijn „lijfjournalist" Alan 
Moorehaed en draagt als titel: Pionier der Vrijheid. Het is verlucht met 
mooie en interessante foto's uit het leven van Montgomery en zijn familie. 

Om vele redenen is het de moeite waard een 
beschouwing- te wijden aan het bovengenoem- 

de boek. Alan Moorehaed, om met hem te begin- 
nen, is een bevoorrecht schrijver, die zichzelf bltJft 
ondanks bewondering voor Monty. Hjj ia in staat 
achter de dingen van iedere dag te zien. Hfl 
verzwijgt voor de lezers niet, dat Montgomery 
eigenwijs, onheus, zeer eergevoelig, stug en zelf- 
ingenomen is. Maar dwars door al dit subjectieve 
heen weet hij ons Montgomery te laten zien als 
een mens, die weet dat het in het leven gaat om 
grote objectieve waarden, als geloof In God, vader- 
landsliefde, trouw, gehoorzaamheid, recht, een- 
voud en waarheid. 
Montgomery leeft nog en hij kan „vallen", gelijk 
ieder mens. Daarom past ons in het bijzonder 
een grote gereserveerdheid en zullen we niet moe- 
ten vervallen in mensverheerlijking. Maar niette- 
min kan dit boek aan de stijlloze wereld van van- 
daag een grote dienst bewijzen. 

„In de lijn der geslachten". 
Ondanks het Individualisme en de ongebonden- 

heid van deze tjjd zien we hoe de generaal 
en veldmaarschalk voortkomt uit een traditierijk 
geslacht en opgroeit in een christelijk gezin. De 
rijke betekenis van deze beide milieu's wordt 
duidelijk naar voren gebracht. Dit boek is een 
betere propaganda voor de betekenis van het ge- 
zin dan tien leuzen. Op overtuigende Wijze wordt 
de waarde van een christelijke opvoeding in het 
licht gesteld. Montgomery is aan die opvoeding 
trouw gebleven. Daardoor was hij een lichtend 
licht en een zoutend zout. Dat blijkt uit zijn leven. 
Het mammonisme, met zijn gebondenheid aan 
geld en goed, veracht hij. Door zijn heldhaftig 
gedrag in de eerste wereldoorlog en zijn terug- 
keer na een zware verwonding, bewees hij te 
weten, wat het brengen van een offer Is. 
Vooral ook de toespraken en dagorders van 
Montgomery leggen getuigenis af vart^zijn geloof. 
Leest slechts: 
„Zulke mannen moeten vertrouwen in God heb- 
ben  en er moet wederzijds vertrouwen zijn 
tussen de commandant en de troepen; alles wat 
men onderneemt om dit vertrouwen te bevorde- 
ren zal een hoge rente opleveren." Vóór de veld- 
slag bij Alamein klonk het in zijn dagorder: 
„Laat ons gezamenlijk bidden dat „de Heer, ge- 
weldig in de strijd", ons tot de overwinning zal 
leiden." 

De generaal. 
Als militair legde Montgomery er steeds de na- 

druk op In de soldaat vooral ook de mens te 
zien. 
Typisch komt dit tot uiting in zijn Kerstbood- 
schap 1943 aan het 8e leger, als hij eenvoudig- 
weg de brief citeert, die hij van een meisje uit 
Yorkshire ontving, dat een jongen in het 8e 
leger had. 
Zijn persoon en karakter worden vooral geken- 
merkt door zijn initiatiefrijke en volhardende 
strfld tegen sleur en tradities zonder zin. Mont- 

STICHTING '40-'45 

Medewerkersbijeenkomst 
in Znid-Holland Noord. 

Op Zaterdag 9 October a.s. n.m. om 3.15 zal 
in het gebouw „Stads Doelen", Verwersdijk te 
Delft, een bijeenkomst worden gehouden van mede- 
werkers van de Stichting 1940-1945. 
De Heer ]. Smallenbroek, voorzitter van het 
Hoofdbestuur der Stichting 1940-1945, zal spre- 
ken, terwijl film, declamatie en muziek het pro- 
gramma verder zullen vullen. 
Laat iedere oud-verzetsman in dit deel van de 
provincie Zuid Holland van de gelegenheid ge- 
bruik maken om in een gezellig samenzijn zijn 
vrienden uit het verzet weer eens te ontmoeten. 
Ook de dames van de medewerkers zijn daar van 
harte welkom. 
Over gezamenlijks reisgelegenheid kunnen de 
plaatselijke besturen nadere inlichtingen ver- 
strekken. 

gomery was toen, wat in een leger heet; min- 
dere. En waarachtig geen ja-broer. Deze „luxe" 
kon hij zich permitteren, omdat hij de dienst 
kende en ervan hield. 
De generaal was streng voor zichzelf, maar voor 
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Veldmaarschalk Montgomery 

zijn soldaten niet strenger dan met het oog op 
het militaire doel nodig was. 
Hij had, gelijk Mozes, Cromwell en Napoleon, die 
hjj bewonderde, een uiterst vertrouwen in zichzelf 
en wist anderen dat vertrouwen ook In te boeze- 
men. Zijn tactische en strategische opvattingen 
waren even logisch als eenvoudig. 
Dit is altijd de kracht geweest van grote aan- 
voerders. 

De les voor Nederlana. 
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat het 

mogelijk is ook in deze moderne tijd christe- 
Igk gehalte aan een leger te geven. Hier moet 
men niet mystiek en perfectionitisch over denken, 
want de woestijnratten van het 8e leger waren 
vast geen heilige boontjes. Hierbij moet men 
meer letten op het geheel, op de doelstellingen 
en op de leiding. Een leger vertegenwoordigt 
een volk. En zoals God de volken in hun geheel 
aanziet, evengoed als de enkele mens in al zijn 
uitingen, zo moeten we dit ook in verband bren- 
gen met het leger van een volk. 
Nu is het merkwaardige in Nederland, dat de 
vloot zich veel meer moeite geeft om aan ver- 
schillende zaken een christelijk karakter te geven 
dan het leger. We denken aan het gebed, dat 
voor de zeemacht is ingesteld bij de tewaterlating 
van een schip, bij de herdenking van de doden 
en bf) de beëdiging van officieren. Verder is weer 
begonnen met de zinvolle oud-Hollandse traditie 
te herstellen, dat op de oorlogsschepen een 
scheepsbijbel aanwezig is. 
Wjj zijn van mening, dat men al deze dingen niet 
zonder meer bij wflze van bevel in kan voeren. De 
Verhoudingen en de situatie moeten pr rfjp voor 
zijn. Maar na het gericht Gods, dat inzonderheid 

over het leger is gegaan in Mei* 1940, is dat toch 
wel één van de belangrijkste argumenten om 
niet te aarzelen. 
De geestelijke verzorgers van ons leger en de 
Generale Staf zullen zich met klem af moeten 
vragen, welke mogelijkheden hier liggen. En niet 
minder zij het de regering en volksvertegen- 
woordiging gezegd, op dit gebied niet te talmen. 
Toen in Mei '40 de oorlog losbrandde, kwam er 
door radio en alles een vloed van „christelijkheid" 
over ons, zfj het vaak al te zoetelijk. En het is 
goed God aan te roepen in de nood. We keuren 
dat handelen in Mei '40 allerminst af. Alléén het 
is beter als overheid, volk en leger God te zoeken 
te allen tjjde. Daaraan kan reeds nu — in vredes- 
tijd — uiting worden gegeven. 
Ook in de morele strengheid van Montgomery 
ligt een heenwijzing, dat wü het Wj een leger niet 
alléén moeten zoeken in uiterlijke correctheid en 
militaire vormen. 

De toekomst. 

Thans is de ongeveer 60-jarige Bemard Law 
Montgomery belast met de leiding van de 

Staf van de gecombineerde West-Europese 
legers. Dat is een ontzaggelijke verantwoordelijk- 
heid in het huidige tijdsgewricht van de wereld 
en in het bijzonder, omdat Engeland in West- 
Europa ligt. 
Vooral in de eerste, maar ook in de tweede 
wereldoorlog bleek, dat samenwerking vaak 
strandt op persoonlijke rivaliteit van leidende 
figuren. Met zelfverloochening heeft Montgomery 
samengewerkt met de Amerikanen en alle andere 
geallieerden. Het is goed zich aan het verleden 
te spiegelen. Ook voor de West-Europese Unie. 
Het is nodig, dat West-Europa in militair op- 
zicht een eenheid vormt. Daarvoor zijn bepaalde 
positieve geestelijke factoren nodig. Er is ook 
een instinctieve eenheid mogelijk, die Ingegeven 
wordt door angst en zo de mensen samendrijft. 
Maar daar moeten we van af. Dit boek van Alan 
Moorehaed geeft er goede perspectieven voor. 
En Montgomery is een figuur, die in staat is 
Duitsland een positieve rol te laten spelen. 
Op de „Officers'-Christan-Union"-conferentie te 
Zuylen, georganiseerd door de Nederlandse Chris- 
ten Officieren Kring, sprak de Duitse generaal 
Graf Hans Konitz op zodanige wijze, dat aan- 
genomen mag worden, dat er ook bij onze vroege- 
re onderdrukkers mensen zijn, die van goede 
wil zijn en die we niet mogen afstoten. 
Zo is er temidden van alle sombere gebeurte- 
nissen licht. Let daar vooral op. Stimuleert het 
en blijft tegelijk realistisch. De persoon van 
Montgomery was tot nu toe een lichtend licht. 
Het boek over hem een bijdrage tot méér dan 
men op het eerste gezicht zou denken. 
Neemt en leest! 
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| Moord 

= „Moord", zei een gerepatrieerde militair spon- = 
=■ taan toen we hem vroegen, hoe hij het had ge- = 
= vonden gedurende zijn diensttijd in de tropen = 
5 elke week De Zwerver te hebben ontvangen. = 
E Voor wie het niet weten, zij gezegd, dat de = 
= uitdrukking „moord" in soldatenjargon de Ü 
= overtreffende trap vormt voor fijn, schitterend, § 
E prachtig enz. = 
= Als De Zwerver met zoveel enthousiasme in = 
= Indië wordt ontvangen, is het dan eigenlijk niet = 
| heel jammer, dat er op de 100.000 militairen = 
= daar slechts enkelen zijn, die we ons blad we- 5 
= kelijks kunnen toezenden? 
= Dit is een misstand, die zo gauw mogelijk uit = 
E de weg moet worden geruimd. U kunt ons = 
= daarbij helpen door de bon, voorkomende op = 
= pag. 8, vandaag nog in te vullen, en aan ons = 
S op te zenden. 
§ De Jongens in Indië zullen het „moord" ï 
= vinden. 
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De bonnenkraak bij Drukkerij 

Hoitsema te Groningen 6 

/^vom Peter, de man van het illegale CDK, heeft 
v^het bij Dr. Spelberg op de Stichting Zuidlaren 
best naar z'n zin. Z'n vrouw en dochter zitten in 
Glimmen. Dat is niet zo heel ver weg en mevr. 
Spelberg zorgt op onovertroffen wgze, dat Oom 
Peter op tijd z'n natje en droogje krijgt. Oom Pe- 
ter heeft de sleutel van de garage in z'n zak. De 
bonnen van de tweede periode liggen keurig ge- 
•orteerd klaar. De koeriersters uit alle delen van 
bet land zullen ze dezer dagen komen halen. 
Maar op een middag schrikt Oom Peter. Er rijden 
politiemannen op het terrein van de Stichting. 
Die horen er niet, vindt hij. En hg verdwflnt uit 
de voorkamer. Maar als hg in de keuken komt, 
ziet hg buiten ook al grauwe Duitse uniformen. 
Dat is niet pluis. Oom Peter heeft al eens kennis 
gemaakt met heren, die van hetzelfde laken een 
pak droegen en hg stelt geen prgs op een hernieu- 
wing van deze kennismaking. Dr. Spelberg neemt 
hem mee tot achter in de tuin. Daar staat, achter 
een heg een prachtige den. Dat is een schitterend 
plekje. Dr. Spelberg heeft er eens gezeten, toen er 
een razzia op de Stichting was en niemand heeft 
hem daar gestoord. Als Oom Peter hier wacht 
tot Dr. Spelberg eens poolshoogte genomen heeft. 
Al spoedig bigkt, dat er niets is om zich ongerust 
over te maken. De politiemannen zgn met een 
delinquent (geen politieke), die op de Stichting 
verpleegd wordt, voor onderzoek naar Groningen 
geweest en de Duitsers lopen er toevallig rond, 
zonder kwade bedoelingen. 
Maar als Dr. Spelberg terugkeert heeft Oom 
Peter het mooie plekje onder de den al verlaten. 
Hg loopt op de weg naar Glimmen. En 's avonds 
laat hg de sleutel van de garage terugbrengen. 
Hg vindt wel een ander kosthuis. 

* * 
* 

\7rgdag 2 Juni 1944. — Vanmorgen zijn overal 
v in het land koeriersters voor dag en dauw op- 

gestaan om naar Groningen te reizen. Zo is het in 
Rotterdam, in Amsterdam, in Utrecht, in Fries- 
land. 
Clara en Ida uit Rotterdam zqn om vier uur al 
uit de veren, want ze moeten een uur lopen naar 
het Maasstation, vanwaar om 6 uur de eerste trein 
naar Utrecht gaat. Ze hebben tweedeklas-retour- 
kaartjes naar Utrecht. In Utrecht zullen ze Willy, 
Joke en Henk vinden, met retourkaartjes naar 
Groningen. 

Koeriersters komen en gaan 

•hjt noorden 

naar een stevige maaltgd en hopen, dat het 
adres op de Petrus Campenssingel, waar ze zich 
met een pasje moeten melden, hen gastvrij zal 
opnemen. Maar dat is mis, helemaal mis. Ze 
moeten door» naar Zuidlaren. Als ze hard lopen 
kunnen ze nog de bus van 1 uur halen. De stem- 
ming ten opzichte van de Groningers is niet be- 
paald gunstig. Moeten ze zich met een lege maag 
nu ook nog van het kastje naar de muur laten 
sturen? Maar als ze het bgitje er nu bg neer- 
leggen zullen de kaarten diezelfde dag niet meer 
op de plaats van bestemming komen. Er zgn er 
nog bij van de lopende periode. Daarvan had men 
er bg vergissing meer gekraakt dan voor Am- 
sterdam nodig waren. De eerste helft van die 
kaarten zou de volgende dag verlopen en die 
moeten 's Zaterdags nog uitgezet worden. Dus 
op een holletje naar de bus. Die is natuurhjk 
ook propvol. Wat was er nu niet vol in die da- 
gen? Clara heeft een SD-ausweis. Dat duwt ze 
met een triomfanteigk gezicht de chauffeur onder 
de neus. Hg moet er maar andere passagiers uit- 
zetten, maar Clara en haar gezelschap moeten 
mee. De chauffeur is een flinke vent. Hg vraagt 
of hij dan ook de Ausweise van de andere leden 
van het gezelschap mag zien. Maar die hebben 
er geen. 't Spqt de chauffeur erg. De juffrouw 
kan mee, als ze dat wil, maar de anderen niet. 
Clara moet haar rol nu wel verder spelen. Ze 
steekt haar spitse kin vooruit en eist inzage 
van de papieren van de chauffeur, noteert zgn 
gegevens en die van de bus, reikt ze hem woe- 
dend weer aan, maakt een dreigend gebaar met 
haar vinger en profeteert: „Sie werden noch 
von mir horen." 
Daarop wacht de chauffeur nog altgd. Misschien 
dat hij er door dit verhaal voor 't eerst iets meer 
van hoort. 
Het gezelschap blijft achter, onder de spottende 
blikken van het publiek. Ze neuzen in hun spoor- 
boekje en komen tot de ontdekking, dat de 
trein van half twee in Vries-Zuidlaren stopt. Ze 
slaan wat proviand in en dan haastje-rep-je naar 
de trein. 
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Sicherheitsdienst 

i reis vlot edhter niet te best, want de geallieer- 
Se bommenwerpers rekenen nu eenmaal niet met 
koeriersters, die bonkaarten moeten halen. Ze heb- 
ben des nachts een aanval op het station Amers- 
foort uitgevoerd en de electrische tussen Utrecht 
en Amersfoort la uitgevallen. Als eindeigk de 
eerste stoomtrein naar het Noorden vertrekt is 
deze eivol. Het lukt slechts ten koste van veel 
éUebogenwerk en de nodige boze blikken een 
plaats te bemachtigen. En dan hangen ze tot 
tien minuten over half een in de broeierige warme 
trein, die naar het Noorden rolt, zich angstig 
afvragend of sein Lodewgk (luchtgevaar) nu ook 
nog roet in het eten zal gooien. Ze smachten 

Op het station Vries bemerken ze, dat het nog 
een lange weg is naar de Stichting. Dat is niet 
zo leuk als het regent en waait en de grote, lege 
koffers telkens tegen je benen bonzen. Dan 
horen ze het gesputter van een gasgenerator 
achter zich en zien een melktankauto aankomen. 
Henk smgt z'n koffers aan de kant, graait in 
z'n zakken en geeft dan, midden op de weg 
staand, een keurige solo-dans ten beste, de beide 
handen boven het hoofd, in de ene een pakje 
sigaretten, in de andere een pakje shag. Dat 
helpt beter dan een SD-Ausweis. De auto stopt, 
maar de chauffeur verklaart, dat de cabine al 
vol zit. Of ze dan niet op de tankwagen mogen? 

door 

AD GOEDE 

Dat moeten ze zelf weten, maar het zal niet 
meevallen om zich daarop in evenwicht te hou- 
den. Ze zullen het er toch maar op wagen. En 
het lukt om zich op het smalle 'randje, geleund 
tegen de ovale tankwand, staande te houden. 
Voor de Stichting stappen ze af om een familie- 
lid te bezoeken. 
De chauffeur kgkt verheugd naar z'n rokerg en 
trekt voor zichzelf de conclusie, dat er wel iets 
waars schuilt in het gezegde, dat er meer gek- 
ken bulten het gesticht rondlopen, dan erin. 
Maar op deze dag was dat toch werkeigk niet 
het geval, 't Was een compleet gekkenhuis dit 
keer. De meegebrachte koffers zgn niet vol- 
doende om alles te bevatten. Er moeten er nog 
een paar geleend worden bg de geesteigke ver- 
zorger. (Hg heeft ze helaas nog nooit terugge- 
zien.) En nog is de beschikbare ruimte onvol- 
doende. Om beurten trekken de dames zich dis- 
creet terug, om even later aanmerkelijk in om- 
vang toegenomen, terug te keren. 
Het wordt een complete wedstrgd wie de meeste 
kaarten bg zich kan steken. Joke brengt het tot 
500. Willy en Ida slaan haar met stukken. Ze 
weten er elk 800 weg te moffelen. Met spanning 
wacht men op het resultaat van de magere 
Clara. Haar lichamelijke conditie geeft haar 
natuurigk een behoorigke voorsprong. Maar er 
gaat een gejuich op, als bigkt, dat ze het tot 
1400 heeft kunnen brengen. In zulk gezelschap 
telt een man als Henk niet meer mee. Hg moet 
zich met een schamele 200 tevreden stellen. 
De terugweg naar het station onder deze om- 
standigheden lopend af te leggen is een onmoge- 
igkheid. Er zgn echter wel fietsen en bereid- 
willige helpers. Zo komt de tweede zending bon- 
kaarten voor het Westen op het station Vries- 
Zuidlaren aan. De koffers worden bevracht en 
zullen met dezelfde trein meegaan. Maar de 
trein is weer propvol en ze kunnen nu werkeigk 
niet meer staan, die lange reis. Ze kruipen maar 
In een eerste-klas coupé en nemen een bgslag- 
biljet. Ze zgn er gezellig „onder ons". Clara valt 
in de kussens en zegt: „O, jongens, geef me 
gauw eèn jineutje; ik smacht er naar." 
Ze hebben opdracht op elk station uit te kgken 
of er geen Landwacht in de treinen komt. En 
dat doen ze plichtsgetrouw, ook al is de trein 
een boemel, die overal stopt. 
Willy heeft haar ouders, die in Zwolle een co- 
mestibleswinkel hebben, vertelt, dat ze die avond 
met een trein uit het Noorden zullen komen. En 
die goeie moeke staat op het perron en verwent 
haar dochter en vriendinnen met alle mogeUjke 
lekkemgen. 
De grote vraag is nu, of ze in Utrecht de aanslui- 
ting naar Rotterdam nog zullen halen. Ze hebben 
nog drie minuten, schalt de stationsomroep in 
Utrecht. Ieder duwt en holt om van het eerste 
naar het derde perron te komen. Maar Clara en 
Ida moeten eerst nog haar koffers uit de goe- 
derenwagen sleuren. Ze wachten maar niet tot 
ze geholpen worden, grgpen de handvaten, stop- 
pen de ladlngmeester de vrachtbrief in de hand 
en bannen zich een weg door de reizigersstroom. 
De zware koffers trekken haar armen bgna uit 
het lid. Haar polsgewrichten doen pgn en kramp 
trekt door de vingers. Maar ze kunnen niet eens 
even verwisselen, want ze hebben in iedere hand 
een koffer. En tgd mogen ze ook niet verspelen. 
Nu nog de tunnel onder door. Trap af, trap op. 
De bonnenvracht onder haar mantels bobbelt 
bg iedere stap, als een log harnas. De koffers 
voor zich uit door de smalle deuren van de 
electrische naar binnen te schuiven, gaat bqna 
boven haar krachten. Mopperend maken de pas- 
sagiers ruimte, dan buitelen ze er zelf overheen. 
De trein rgdt. En schommelt. De passagiers 
schommelen mee en nu en dan kraakt er iets 
alsof er iemand kranten onder z'n jas verstopt 
heeft. Ze zqn bek-af de koeriersters en kruipen 
zo dicht mogeigk tegen elkander, opdat een 
ander niet tegen het bonkaartenpantser zal sto- 
ten. Maar ze zgn toch gelukkig, dat ze het nog 
net gehaald hebben. 
Maar nu de laatste tram nog in Rotterdam. 
Half elf komen ze aan. De laatste wagen van 
ign vier staat voor. En om elf uur is het sper- 
tgd. Iedereen holt om nog op tijd te komen, 
maar Clara en Ida moeten moeizaam zeulend 
met de koffers achteraan komen. 
En dan staat daar, waar ze de hele dag angst- 
vallig naar uitgekeken hebben; de Landwacht. 
Ze hebben opdracht bg contróle de koffers maar 
in de steek te laten, maar ze willen niet, dat al 



ONJUIST 

De Stichting Landelijke Propaganda-Commissie 
van het voormalig verzet in Nederland — een or- 
gaan van de GOIWN in Hersteld Verband — is 
met een film de boer op en verzoekt daarbij B. 
en W. in de verschillende gemeenten om vrijstel- 
ling van de vermakelijkheidsbelasting. 
Zij grondt dit verzoek op het doel, de moeilijk- 
heden en de noden der voormalige verzetsmensen 
te delgen, en te voorzien in de materiële, geeste- 
lijke en andere behoeften, ten slotte voor het 
maken van propaganda daarvoor. 
Slechts twee opmerkingen; 
Daar de GOIWN in Hersteld Verband een groep 
is, die zich van de GOIWN afsplitste, omdat zij 
de herbun deling der oud-verzetters als hoofddoel 
wilde bepleiten, en genoemde Stichting daarvoor 
in touw is, achten we de grond, waarop om vrij- 
stelling gevraagd wordt, onjuist. Men moet haar 
vragen t.b.v. de herbundeling en niet t.b.v. de 
noden der oud-illegale werkers. 
In de tweede plaats is het de Stichting 1940-1945, 
die, qua erkenning ónder ons en qua practijk, uit- 
sluitend in aanmerking komt om op genoemde 
gronden 't een of ander te vragen. Geen ander 
orgaan kan zich op die gronden beroepen, omdat 
geen ander orgaan daadwerkelijk iets van bete- 
kenis op dit gebied doet. 
Om deze redenen vinden wij de methode van 
deze Propaganda-Stichting op z'n zachtst uitge- 
drukt, onjuist. 

H. v. R. 

(vervolg van pag. 4) 
die moeite en dat gezwoeg van deze dag voor 
niets is geweest. 25e zullen hoog spel spelen. 
Clara grijpt opnieuw haar SD-Ausweis, maar 
aangezien ze geen hand vrij heeft, neemt ze deze 
tussen de tanden. Ze wringen zich tussen de 
mensenstroom, bonken met de koffers tegen 
scheenbenen en kuiten. — Daar is de kerel in het 
gehate zwarte pak. Hij zegt iets. Ze verstaan 
niet eens wat. Het smalle, bleke gezicht van 
Clara met de fanatieke ogen keert zich naar de 
man. Ze kan de mond nauwelijks openen van- 

Sociale problemen bij de verzorging van de slacktetfers van bet verzet 

Meer dan 3 jaar geleden capituleerden de Duitse 
machthebbers, nadat zij bijna 5 jaar lang ons land in 
hun macht gehad hadden en ons volkomen hadden 
onderdrukt. 
Op materieel gebied zijn 
de gevolgen van deze 5 
jaren bezetting nog steeds 
I   merkbaar. Diepe 

-g 1 wonden zijn gesla- 
* gen, maar al gaat 
  het velen lang niet 
vlug genoeg, aan het her- 
stel hiervan wordt met 
veel inspanning gewerkt 
en met trots wijzen wij op 
de tot nu toe op dit ter- 
rein behaalde resultaten. 
Wanneer wij met natio- 
nale trots spreken over 
onze herstelde wegen, her- 
bouwde bruggen en het 
weer bijna normaal func- 
tionnerende vervoersappa- 
raat, denken wij dan ook 
wel eens aan de diepe 
wonden, die de Duitse 
bezetter in vele gezinnen geslagen heeft? Een bekend 
Hollands spreekwoord zegt, dat de tijd alle wonden 
heelt. Is dit ook van toepassing op de wonden en 
verliezen in de gezinnen van onze gevallen vrienden? 
Ik vrees van niet. De ervaring leert, dat, wat ook 
hersteld wordt, het verlies van een vader, moeder, 
vrouw of kind nimmer hersteld kan worden. 
Dezer dagen ontmoette ik een weduwe, die haar man 
in bezettingstijd verloren heeft. Hij werd door de 

De heer A. J. Tennissen, Directeur van 
'40-45 te Amsterdam, hebben we bereid ge- 
vonden enige vervolgartikelen te schrijven over 
het verzorgingsprobleem in de Stichting '40-45. 
Het zal onze lezers welkom zijn, zich over 
dit onderwerp door een deskundige van 
'40-45 te laten voorlichten. 

contróle en de spertjjd in het vooruitzicht. De 
machteloze haat van het publiek brandt als een 
smeulend vuur om hen heen, maar ze voelen de 
weerstand verslappen. Doorbijten nu. — Een laat- 
ste, dreigend: „Na?" en het is beslist. Vier pas- 
sagiers moeten er uit om plaats te maken voor 
de „dames". De conducteur verontschuldigt zich. 
Hg kan het ook niet helpen. 
De SD heeft weer een slechte beurt gemaakt van- 
daag. 
Maar de jongens krijgen de volgende dag hun 

-; ' 

De inrijpoort van 
de Stichting 
..Dennenoord" 
te Zuidlaren. 

wege het SD-papier, dat ze tussen de tanden 
klemt. Vertwijfeld sist ze: „Slcherheitsdlenst, 
weg, los mensch, sofort". De kerel doet een pas 
achteruit of hij een verschijning uit een andere 
wereld ziet. De beide meisjes reppen zich ver- 
der. Ze durven niet omkijken, vrezen, dat ze zul- 
len worden teruggeroepen. Er gebeurt niets. 
Ze hebben bij de contróle niet eens kaartjes af- 
gegeven. De kluwen voor de wachtende tram- 
wagen slokt hen op. Tevergeefs. De wagen is 
vol. Maar ze moeten mee. 
Ze dringen door tot voor de ingang en nog een- 
maal moet de SD-Ausweis z'n dienst doen. — 
„Sicherheltsdienst, wir müssen mitfahren." — 
„U ziet toch zeker wel, dat de wagen vol is. Er 
kan geen kip meer bij." — „Gar nichts mit zu 
schaffen. Darm schmeissen Sie die Leute 'raus; 
wir fahren mit." — De conducteur pruttelt tegen. 
— „Was? Sie wissen nicht was gehörsamen 
heisst? Schnell, oder Sie werden eingesperrt." 
Blikken vol haat worden op de beide vrouwen 
geworpen. Natuurlijk, zware koffers met gestolen 
goed sjouwen ze mee, die hyena's. Bah. — 
Zullen ze hun rol kunnen volhouden? Het spel 
uitspelen? — Natuurlijk. Het is geen rol meer. 
— Er wordt gemompeld. Een woedende blik ia 
voldoende om het te doen verstommen. Ze voelen 
de macht, die dat stomme papiertje hun geeft. 
Ze acteren niet meer. Ze zijn hunnen; botte, brute 
hunnen, bezeten van machtswellust. — Wèt bon- 
kaarten, wèt onderduikers? Ze weten er niets 
meer van. Een ding is er maar, waaraan ze den- 
ken, dat is: die tram mag niet wegrijden en ons 
hier laten staan met de Landwacht daar bij de 

bonkaart. Nog juist op tijd. Misschien is er ook 
wel een Wj voor de zoon van de conducteur en 
heeft hg schamper gezegd: „Dat moesten die 
Duitse grieten van gisteravond eens weten." 
Op 13 Juni komt Clara werkelijk bij de SD. Niet 
in dienst, maar in Schutzhaft. Ze loopt in de val 
bij de Persoonsbewijs-sectie (PBS) in Amster- 
dam. En in de cel bedenkt ze met schrik, dat in 
haar visleren portemonnaie-portefeuille nog de 
spoorkaartjes zitten: R'dam-Utrecht, ITtrecht- 
Groningen en het toeslagbiljet voor vijf personen 
van Zuidlaren naar Rotterdam. Vermoedelijk 
heeft één van de Moffen er z'n Gretchen gelukkig 
mee gemaakt, want bij haar verhoren komen 
de kaartjes nooit op de proppen. Ze is de dief 
dankbaar tot de huidige dag. , 

Wordt vervolgd.) 

X 
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Duitsers gefusilleerd en liet zijn vrouw alleen achter 
als moeder van 2 flinke, gezonde kinderen. Deze 
vrouw komt dit verlies niet meer te boven. Zij spant 

zich in om tegelijk een 
vader en moeder voor haar 
beide kinderen te zijn; 
slaagt naar haar eigen 
mening slechts gebrekkig 
en worstelt met vele pro- 
blemen. Zij is niet opge- 
wassen tegen de moeilijk- 
heden, die de opvoeding 
van haar kinderen met zich 
medebrengt. Voor zij met 
mij over deze problemen 
sprak, had deze vrouw met 
haar predikant gesproken, 
die haar de raad gaf veel 
te bidden. Inderdaad, een 
uitstekend advies. Maar 
is dit advies alleen vol- 
doende? Wat is er gemak- 
kelijker, dan tegen een 
vrouw te zeggen, die in 
grote moeilijkheden ver- 

keert: „Bid maar veel"? Wanneer de geestelijke lei- 
ders van ons volk en de vrienden -van de gevallenen 
niet naast deze gezinnen gaan staan, ze geregeld be- 
zoeken, helpen in woord en daad; dan is ieder advies, 
zelfs het beste advies, dat een mens, ook als geeste- 
lijke, geven kan, goedkoop en koud. 
Ik wil trachten in dit en de hierna volgende artike- 
len U enige problemen te schetsen, waarvoor men 
geplaatst kan worden en ook ongetwijfeld geplaatst 
zal worden, indien men in of buiten de Stichting 
1940-1945 zich geroepen voelt sociaal, d.w.z. hel- 
pend werk te verrichten in de gezinnen, waar na d« 
bevrijding tengevolge van verzetswerk een ledige 
plaats opengebleven is. 
Ik geloof, dat er voor de oud-verzetsstrijders geen 
belangrijker en moeilijker taak denkbaar is, dan het 
bedrijven van deze sociale hulp. Hetgeen ik ga 
schrijven zijn losweg enige voorbeelden uit de prac- 
tijk, voor betrokkenen zelf onherkenbaar weergegeven, 
voorzien van een korte inleiding. Wanneer deze po- 
ging tot gevolg heeft, dat er, rondom hetgeen ik 
naar voren wil brengen, een opbouwende discussie 
ontstaat, een bezinning komt op de taak, die voor 
ons allen is weggelegd, heb ik mijn doel bereikt. 
De lezer vergete vooral niet, dat ik, hoewel ik d« 
problemen zo rlgemeen mogelijk zal trachten te stel- 
len, het meeste te maken heb met de problemen, zo- 
als deze zich voordoen in de grote stad. Ook op dit 
sociale terrein is er ongetwijfeld een sterk verschil 
tussen stad en platteland. 
Ik moet beginnen, met allen, die sociaal werk ver- 
richten binnen de Stichting 1940-1945, een illusie te 
ontnemen en wel deze, dat de Stichting 1940-1945 
iets nieuws zou zijn op het gebied van maatschap- 
pelijke zorg. Bij de voorbereiding voor dit artikel ben 
ik te weten gekomen, dat omstreeks het jaar 550 vóór 
Christus, ten tijde van de grote wijsgeer Solon, door 
de rijke koning Croeses voorzieningen zijn getroffen 
voor de verzorging van weduwen en wezen van ge- 
vallen krijgslieden en spionnen. Wie van U dan ook 
de gedachte gehad heeft als medewerker, bestuurs- 
lid of functionaris van de Stichting 1940-1945 iets 
nieuws te verrichten, zal onder deze gedachte voor 
goed een streep dienen te zetten. Hiermede is meteen 
aangetoond, dat het treffen van sociale voorzienin- 
gen niet van vandaag of gisteren is. Ook in het Oude 
Testament lezen wij van een sociale wetgeving voor 
het oude Joodse volk. 
Lange tijd heeft echter de ontwikkeling van de 
sociale gedachte stil gestaan. De verzorging van alles, 
wat lichamelijk en maatschappelijk minder sterk was 
of gebrekkig, is eeuwen lang naar de achtergrond 
verschoven geweest. 
Eerst, en dan bepalen wij ons tot ons land, in de 
19de eeuw, nam de gedachte aan een ambtelijke ver- 
zorging van armen en armlastigen vastere vormen 
aan. In 1854 kwam in Nederland de armenwet tot 
stand en werden scherpe lijnen getrokken tussen de 
kerkelijke en burgerlijke armenzorg. Verschillende 
politieke partijen brachten sociale vraagstukken naar 
voren in hun programma's. Men ging studie maken 
van de schrijnende maatschappelijke nood. Hierdoor 
groeide enerzijds een steeds scherper onderkennen 
van de oorzaken, zowel sociaal als individueel, terwijl 
anderzijds een groter differentiatie tot stand kwam In 
de wijze, waarop de hulp werd verleend. 
Een grote verscheidenheid ontstond in vormen van 
maatschappelijk werk. Voor oude vormen kwamen 
nieuwe in de plaats, nieuwe vormen ontstonden ter 
individuele beteugeling van maatschappelijk kwaad, 
dat men in vroegere eeuwen, deels uit onmacht, of 
onwil, deels uit onbekendheid met zijn oorzaken, maar 
had laten doorwoekeren. (wordt vervolgd) 

„De Zwerver" heeft zijn 
advertentieprijzen 

aanzienlijk verlaagd. 
Vraagt prijsopgaven II 



Een halve Eeuw 

** NEDERLANDSE VROUW 

Voor wie een bezoek heeft gebracht aan de 
tentoonstelling „De Nederlandse Vrouw van 
1898—1948", gehouden in de Houtrusthallen 

te Den Haag, bljjven slechts twee mogelijkheden 
open: of hij zal voor de duur van zijn verdere 
leven verstokt anti-feminist zijn — of hij zal zich, 
diep onder de indruk van het waargenomene, 
voor diezelfde duur een hardnekkig voorstander 
yoor de rechten van de vrouw betonen. 
Éen tussenweg is o.l. niet meer mogelijk, want 
wat hier in honderd en zes uitstekende verzorgde 
afdelingen over de Nederlandse vrouw wordt 
verteld is zo indringend, dat men er alleen nog 
«en ja of een neen op kan zeggen. Dat de ja- 
zeggers echter verre in de meerderheid zullen 
Zijn, daaraan behoeft geen moment te worden 
getwijfeld. 
Geen man, wandelend door de Houtrusthallen, zal 
ejh kunnen onttrekken aan een gevoel van grote 

wondering voor alles, wat de Nederlandse 
vrouw gedurende een tijdvak van vijftig jaren 
zo „maar" stllweg in het belang van ons volk 
beeft verricht. 
piet is wel eens goed voor die mannen, die de 
vrouw slechts als „hulpe" (hulpje) naast zich 
t hetzelfde niveau verdragen; voor die enorm 

wichtig en drukdoende Adammen, die, zoals 
schrijfster Ina van der Beugel in de stand: 

n vrouw over mannen, opmerkte, op een wijze 
^hallo" roepen, als ze door hun vrouw in het 
Werk worden opgebeld, als waarop een struik- 
sover: „hands up" zegt; scheppen geld uitgeven 
Voor hobbles, in de heilige overtuiging dat dit 
geld beslist nooit weg is; een gehechtheid aan 
«en of ander onvertoonbaar kledingstuk aan de 
dag leggen, die op zijn zachtst uitgedrukt lich- 
telijk dwaas aandoet; het eten bi) een gastvrouw 
altijd lekkerder vinden omdat het daar zo heel 
anders dan thuis smaakt; het is, schreven wij, 
wel eens goed, dat die mannen met al hun gekke 
eigenaardigheden en dikdoenerijtjes in de af- 
deling „De vrouw in het gezin" kunnen verne- 
men, dat de werkweek van een huisvrouw met 
«en gezin van drie kleine kinderen zonder hulp 
honderd uren beloopt, d.w.z. 14 uur per dag 
(de Zondag meegerekend): van 7 uur 's mor- 
gens tot 9 uur 's avonds. 
Het is voor een hoop eigengereide mannen, die 
bij voorkeur: „kindje" tegen hun vrouw zeggen 
(ook al steekt zij verstandelijk en lichamelijk 
«jen kop boven hen uit), wel eens goed om te 
saen welk een belangrijke plaats de Nederlandse 
Vrouw reeds heeft weten te veroveren (want zij 
heeft er voor moeten vechten) op alle terreinen 
van het maatschappelijke leven. 
Doch vooral (en dit zat ons bij de aanvang 
van dit artikel al in de pen), het is wel eens 
goed voor sommige dappere en strijdlustige oud- 

legale werkers, die, wanneer ze het al niet 
ronduit zeggen, toch overtuigd zijn van hun gro- 
tere belangrijkheid in het verzet, om enkele 
ogenblikken te vertoeven in" de afdeling „De 
vrouw in de oorlog", welke afdeling geheel is 
jewijd aan „haar die niets  en toch alles 

iTant zeker, het is verheugend waar te nemen, 
welke geweldige resultaten de vrouw in haar 
strijd voor de emancipatie heeft weten te berei- 
ken; het is niet minder belangwekkend te kun- 
nen lezen, welke Idealen vele vrouwen in onze 
mannen-maatschappij denken nog te moeten ver- 
Wezenlijken (al waren wij het hartelijk eens met 
de vraag van een in onze nabijheid staande, 
werkelijk niet „doetjes-achtig" uitziende, dame, 
toen zij opmerkte: „Is het nou wel zo nodig en 
gewenst, dat de vrouw zo'n ruime plaats in het 
maatschappelijke leven gaat innemen?"), maar 
bet moet ons van het hart, dat ons de vrouw het 
liefst is, zoals zij werd getypeerd in de afdeling: 
oorlog. 
De vrouw moge nog zulke belangrijke diensten 
kunnen vervullen op het gebied der wetenschap, 
van de kunst, van de staat enz., nergens toch is 

meer op haar plaats dan in het gezin als de 
aer zorgzame en met volle overgave dienen- 

Se moeder. Velen zullen haar gaarne volkomen 
gelijkwaardige mogelijkheden gunnen op alle ter- 
reinen van het leven, doch nimmer te ontkennen 
valt, dat haar eerste taak is: de verzorging van 
het gezin, haar eigen gezin het eerst, daarna 
dat van anderen, hetzij door wetenschappelijke 
hetzij door maatschappelijke arbeid. 
Hoe zij die taak heeft vervuld, daarvan getuigt 
zeer in het bijzonder de afdeling: De vrouw in 
de oorlog. Op suggestieve wijze is uitgebeeld hoe 
enorm veel de Nederlandse vrouw in het buiten- 
land op haar wijze heeft bijgedragen tot de alge- 
mene oorlogsinspanning. Rodekruis-werk, well- 
fare, de veelomvattende arbeid der Marva's enz., 
enz., te veel om zelfs maar te releveren. 

Met bijzondere Interesse hebben wij stilgestaan 
bij „De vrouw in de illegaliteit", gesymboli- 

seerd door het monument, dat indertijd door Ger- 

rit Jan van der Veen, de verzetsman, die in 1944 
werd gefusilleerd, Is ontworpen ter nagedachtenis 
van de bekende feministe, Wilhelmina Drucker. 
„Vrouwen, houdt de fakkels brandende", is de 
leus, waarmee zij de bezoeker als het ware tege- 
moet treedt. 
In de illegaliteit hebben de vrouwen de fakkels 
brandende gehouden, zoals in een opeenvolging 
van diorama's is uitgebeeld. Jammer is, dat men, 
door ruimtegebrek gedwongen, allerlei illegale 
werkzaamheden heeft laten verrichten in één 
enkele kamer, hetgeen aandoet als het lezen van 
een kort verzetsverhaal, waarin de schrjjver bin- 
nen een uur tijds laat gebeuren waarvoor een 
flinke knokploeg een jaar nodig zou hebben gehad. 
En als we hierbij nog een opmerking mogen ma- 
ken, 'zouden we willen schrijven, dat aan het werk 
van de koerierster wel wat te weinig aandacht 
is besteed. Naast de ontzaglijke zorgen van de 
vrouw in het goed Nederlandse gezin had men 
hier het zeer belangrijke werk van de koerierster 
meer centraal kunnen stellen. „Ik mis mijn bon- 
kaartencorsetje", merkte een oud-koerierster sne- 
dig op en het was niet het enige wat zü op deze 
tentoonstelling met betrekking tot het koerier- 
sterswerk miste. 
Wü zijn echter gaarne bereid eigenlijk deze geringe 
tekortkomingen te vergeten voor de waarlijk fijnge- 
voelde wijze, waarop de tentoonstellingscommissie 
bi) het einde van deze stand iedere bezoeker in 
de gelegenheid stelde om hulde te brengen aan 
allen, die zowel in ons land als in de overzeese ge- 
biedsdelen, hun leven voor de vrijheid van ons 
koninkrijk hebben gegeven. Enige vrouwen boden 
iedere bezoeker een bloem aan met het verzoek 
deze eigenhandig te bevestigen op een bloembed, 
welke in de vorm van een krans of bloemkussen 
telkens naar verschillende bekende gedachtenis- 
plaatsen in den lande werd opgezonden. 
Zelfs werden, dank zij de hartelijke medewerking 
van de Javase Bank, twee maal kransen van 
strobloemen per KLM naar Indië vervoerd om 
hen te eren, die daar in concentratiekampen of 
b(j gevechten zijn omgekomen. Eenzelfde eerbe- 
toon zal op 9 October a.s. nog worden gebracht 
aan allen, die op zee omkwamen. Zowel in de 
Europese als in de Indische wateren zal de „Wil- 
lem Ruys" op die datum een bloemenkrans neer- 
laten. H.M. Koningin Juliana — toen nog Prinses 
Juliana — die de tentoonstelling opende, genoot 
als eerste de eer een tuiltje bloemen op het bloem- 
bed te mogen bevestigen. Na Haar volgden velen, 
zoals wel zeer duidelijk tot uiting komt uit de 
bedragen, die tegelijkertijd werden geofferd ten 
bate van het Karei Doorman-fonds, het fonds 
1815 voor oud-militairen, het Prinses Margriet- 
fonds, de Stichting Pelita en de Stichting 1940-45. 
Twee dagen voor het einde der tentoonstelling 
was f27.282.52 ingezameld, welk bedrag ponds- 
ponds-gewijze over de genoemde stichtingen zal 
worden verdeeld. Daar de bloemen gratis door 
de Aalsmeerse bloemenveiling ter beschikking 
werden gesteld zal zo goed als het gehele bedrag 
binnenkort kunnen worden afgedragen. 

A fgezien van de financiële baten dezer actie 
kan de morele waarde van deze telkens terug- 

kerende eenvoudige maar ontroerende plechtig- 

HERDENKING OP DE CAVBERG 
Zuid-Limburg eert de gevallen strijders 

van het voormalig verzet. 
VALKENBURG, ZONDAG 3 October. 

\7an Zuid-Limburg, België en Duitsland zijn ze 
* gekomen  de vrouwen en mannen van het 

voormalig verzet. 
De natuur werkt mede om op deze dag de plechtig- 
heden alle luister bij te zetten. 
Nadat allen een Plechtige Hoogmis bij de Lourdes- 
grot hebben bijgewoond, vindt een stille opgang 
plaats naar het gedenkteken op de Cauberg, naar de 
plaats weer twee jonge vrienden hun leven gaven. 
De Marche Funèbre is verklonken en de voormalige 
KP.-leider-Zuid houdt een treffende inleiding. Hij 
vertrouwt namens de KP. het monument toe aan de 
gemeente Valkenburg, opdat in een lengte van dagen 
hier een monument mag staan, dat getuigenis geeft 
van de vrijheidszin van het voorgeslacht. 
Door het dochtertje van een der gefusilleerden wordt 
een eenvoudige, naar een ontwerp van Charles Eljck 
gebeitelde, steen onthuld. 

„In onze vrienden J. Coenen en J. Prancotte die 
5 September 1944 op deze plaats gelusilleerd 
werden eren wij allen die vielen in het verzet." 

Het staat er zo eenvoudig, maar welk een tragiek is 
er achter deze woorden verborgen. 
Fons Janssen declameert het gedicht „Vergeten Hel- 
den" en  de natuur strooit haar eerste herfstbla- 
deren op de voor ons zo geheiligde plaats. 
Kapelaan Frank herdenkt dan in een gloedvolle rede 
deze, zijn naaste medewerkers, en allen die vielen 
voor rechtvaardigheid en naastenliefde, voor God, 
Vorstin en Vaderland. 
Dan is het stil  
Guill. Bensen houdt het doden-appèl. 
Het is een lange lijst van mannen en vrouwen die 
wederom in onze herinnering worden opgeroepen. 
Hun stemmen antwoorden niet, maar wij weten hen 
allen in ons midden. 
Zichtbaar ontroerd spreekt dan de Commissaris der 
Koningin in Limburg, zelf een der vooraanstaande 
figuren van het voormalig Nederlands Verzet, een 
herdenkingswoord. 
De burgemeester van Valkenburg spreekt het slot- 
woord en geeft namens de gemeente de verzekering, 
dat dit monument, dat aan de zorgen van zijn gemeen- 
te werd toevertrouwd, in een lengte Van dagen ge- 
tuigenis zal geven van opofferingsgezindheid en 
naastenliefde. 
Na de Brabangonne en het Wilhelmus wordt deze 
indrukwekkende plechtigheid gesloten. 

heid moeilijk te hoog worden aangeslagen. Een 
kleine 200.000 bezoekers werden nog eenmaal 
stuk voor stuk geplaatst voor de afgrijselijke 
verschrikkingen van de oorlog om daarna als een 
vanzelfsprekendheid hun dank te betuigen aan 
allen, die hun leven offerden voor de goede zaak. 
Wij zouden nog veel meer willen vertellen over 
deze grootse manifestatie van het kunnen en 
willen der Nederlandse vrouw, doch de toegemeten 
ruimte laat het niet toe. 
Laten wij eindigen met de door H.M. Koningin 
Juliana bi) het begin dezer tentoonstelling ge- 
uite wens, waarin zij zegt: 
„Moge het overzicht, dat deze tentoonstelling 
geeft, voeren tot verder groeien van het zich- 
zelf verstaan, en leiden tot harmonischer be- 
grip tussen 't mannelijk en 't vrouwelijk deel 
onzer samenleving." TOON. 

Een-exclusieve opname 
voor „De Zwerver". 

H. M. de Koningin 
opende de tentoonstel- 
ling. De hoge gast werd 
o. m. rondgeleid door 
„Tante Wien". 
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Johannes H. A. G. Gort 
Geboren 28 Juli 1894 te Groningen. 

Gefusilleerd 22 Augustus 1944 te Vught. 

Gort, lange tijd misschien wel de populairste 
verkeersagent uit de stad Groningen, had een 

grenzeloze afkeer van het Nazidom en deszelfs 
aanhangers. Zo het ten aanzien van iemand in de 
lijn der verwachtingen lag, dat hij zijn plaats in 
de verzetsgelederen zou innemen, dan was het 
wel ten aanzien van Gort. 
Het werk, dat hij verrichtte bestond in het plaat- 
sen van onderduikers en het verzorgen van hen, 
hetgeen hij op voortreffelijke wijze deed. Verder 
was hij zeer bekwaam in het zoeken van contac- 
ten, die de illegaliteit konden voorzien van de 
nodige gelden. Nooit was iets hem te veel en wat 
van hem werd gevraagd, gebeurde prompt. Hij 
was het ook, die de KP hielp aan een Engels 
machinegeweer, dat onder de ogen van een Duit- 
ser uit een neergekomen vliegtuig was gehaald. 
Heel zijn houding was die van de echte verzets- 
man. 
Zijn superieuren, voorzover lid van de NSB, wei- 
gerde hij beslist te groeten ondanks de uitdruk- 
kelijke orders daaromtrent. Evenmin wenste hij 
zulks te doen voor Duitsers. Als hij het verkeer 
stond te regelen en hij zag een „hoge" Duitser 
aankomen, wist hij het zo aan te leggen, dat hij 
met de rug naar hem toe stond als de man het 
kruispunt passeerde. Velen hebben zich dikwijls 
afgevraagd of deze volkomen begrijpelijke, doch 
gevaarlijke houding hem niet in moeilijkheden zou 
brengen, maar het was tenslotte niet deze hou- 
ding, die hem zijn vrijheid deed verliezen, het 
was het laffe verraad, dat hem in handen van de 
SD speelde. Hij was de eerste, die door het ver- 
raad van Van der Woude werd gearresteerd. 
Door een aantal illegale werkers was een af- 
spraak gemaakt om in zijn woning een bespreking 
te beleggen over de uitwisseling van voor de 
bevrijders waardevolle gegevens. Dit feit was de 
SD ter kennis gebracht, terwijl ook de persoon 
bekend was, die de bespreking zou leiden. Niets 
vermoedende ging deze persoon naar de woning 
van Gort, waar hem werd medegedeeld, dat de 
bespreking door omstandigheden was verplaatst 
naar het huis van Steen in de Reigerstraat De 
SD, die hem had gevolgd, ging hem ook naar de 
Reigerstraat na, terwijl een inmiddels gewaar- 
schuwde andere groep van de SD, Gort in zijn 
woning arresteerde. Hij werd overgebracht naar 
het Huis van Bewaring te Groningen. 
Taai en zoals een goed Katholiek betaamd, heeft 
hij gezwegen. Via Amersfoort is hij overgebracht 
naar het kamp Vught, alwaar hij op 22 Augus- 
tus 1944 is gefusilleerd. 
Sterke God zijn nabestaanden en geve Hij hun 
de moed het voor hen zo zware verlies met ere 
te dragen. 

A. Steen 
Geboren 16 Januari 1896 te Assen, 
Gefusilleerd 22 Aug. 1944 ie Vught. 

Steen, die gedurende vele jaren zijn werk- 
zaamheden in de politiedienst had gevon- 

den, kende de misdaad en hij wist er tegen te 
strijden. Toen hij kennis maakte met de bar- 
baarse methoden van de bezetter en dagelijks 
voor ogen zag gebeuren wat vroeger zonder 
meer strafwaardig was, begreep hij, dat deze 
huichelachtige misdadigheid erger was dan 
welk misdrijf ook, voorkomende in het Wet- 
boek van strafrecht. Bestrijding van dit 
kwaad kon niet wachten op de bevelen van 
(soms) mee-collaborerende superieuren, hier 
mocht slechts worden geluisterd naar één 
stem; die van het geweten. En die stem sprak 
voor Steen zeer duidelijke taal. Die stem was 
het, die hem altijd weer de weg wees, die 
hem moed in sprak als die weg zeer steil 
werd, die hem de waarde van eigen leven 
gering deed achten waar het ging om grotere 
belangen dan van hem en zijn gezin. 
Toch betekende zijn gezin heel veel voor 
hem. Zijn vrouw en dochter, die van al zijn 
illegale werkzaamheden op de hoogte waren, 
hielden hem daarvan niet terug. Integendeel, 
ondanks de dagelijks loerende gevaren, steun- 
den ze hem, hielpen ze hem, deden alles wat 
de plicht in die dagen oplegde. Zijn huis kreeg 
bekendheid, onderduikers vroegen er onder- 
dak, KP-ers maakten er een vergaderadres 
van en hoeveel ook Werd gevraagd, wat bin- 
nen de mogelijkheden lag, werd mild en met 
liefde verstrekt. 
Voor een beraamde overval op het Huis van 
Bewaring verschafte hij de situatie-tekening. 
Hij was het ook, die de KP-ers huisvesting 
verschafte na het neerschieten van de zo 
beruchte en gevaarlijke SD-trawant, Keyer. 
Het heeft weinig zin alle door hem verrichte 
daden te memoreren. Het is volkomen onbe- 
langrijk hoeveel iemand heeft gedaan in het 
verzet, belangrijk is slechts, dat de stem van 
het geweten heeft gesproken en dat men daar- 
naar heeft geluisterd. Niet wat iemand heeft 
gedaan, maar dat het is gedaan, is waardevol. 
Steen, zijn vrouw en zijn dochter Ans, alle 
drie zijn het slachtoffer geworden van het 
verraad van Van der Woude. Op 1 Juni 1944 
werden zij tezamen met een (gewapende) 
onderduiker en een koerierster gearresteerd. 
Zij werden gezonden in een richting van- 
waar slechts weinigen terugkeerden. Steen 
kwam via Amersfoort in Vught en werd op 
22 Augustus 1944 gefusilleerd. Zijn vrouw en 
dochter gingen via Vught naar Duitsland, 
waar zij zijn bezweken onder de ellenden der 
concentratiekampen. 

Aukc Hendrik Dijkstra 
Geboren 27 December 1908 te Groningen. 
Gefusilleerd 22 Augustus 1944 te Vught. 

A uke Dijkstra, in de illegaliteit beter bekend als 
•''■„de dikke", nam al spoedig na de bezetting deel 
aan de ondergrondse strijd voor de vrijheid van het 
land. Of eigenlijk: voor de vrijheid van het geweten, 
want Auke was een Christen en de vrijheid om God 
te dienen in overeenstemming met eigen inzicht 
woog hem zeer zwaar. 
Zoals zo dikwijls gebeurde, begon hij zijn illegale 
werkzaamheden met het verspreiden van verboden 
lectuur, een courant, een oproep, een vlugschrift. 
Zelf ving hij het clandestien beluisterde radionieuws 
op ter verspreiding onder allen, die het maar wilden 
horen. Natuurlijk kwam hij langs deze weg in aan- 
raking met allerlei figuren uit de grote verzets- 
wereld met het gevolg, dat hij al heel gauw in het 
onderduikerswerk werd betrokken. Men kon hem 
daar goed gebruiken, want niet alleen was het zijn 
karakter en zijn bereidwilligheid tot elke hulp, die 
hem waardering verschaften, maar van heel veel be- 
lang waren de diensten, welke hij als distributie- 
ambtenaar aan de onderduikers-verzorgingsorganisatie 
kon bewijzen door het langs administratieve weg vrij 
maken van bonkaarten. Door zijn bemoeiingen be- 
spaarde hij de knokploegen veel gevaarlijke kar- 
weitjes, hoewel hij zodoende de risico op eigen 
schouders laadde. Het verzetswerk was hem echter 
in de loop van de tijd lief geworden en niets was 
er wat hem er nog van weerhouden kon. Al zijn vrije 
tijd gaf hij er aan en een beroep op hem werd nim- 
mer tevergeefs gedaan. De KP was bij hem als kind 
in huis en op zijn adviezen werd immer veel prijs 
gesteld. Moest de KP inlichtingen hebben voor een 
kraak op een distributiekantoor, Auke zorgde ervoor 
en alles was steeds tot in de finesses uitgewerkt 
Uren hebben de KP-ers in zijn gezelschap doorge- 
bracht en zelfs KP-ers uit andere provincies wisten 
hem te vinden, zoals b.v. „Zwarte Kees" (Ruizen- 
daal) uit Aalten. 
Door het vuige verraad van de student Van der 
Woude kwam een einde aan zijn illegale loopbaan. 
In de avond van de le Juni 1944 bezette de SD 
de woning van Auke, die zelf niet thuis was, doch 
bezig met verzetswerk. Doordat helaas niemand had 
bemerkt, dat de woning van Auke was bezet, liep 
deze in de late avond, niets vermoedende, in de 
handen van de SD. Na een kort afscheid van zijn 
trouwe echtgenote en kinderen werd hij weggeleid. 
Het was voor hem het laatste afscheid want na 
overgebracht te zijn naar het huis van Bewaring te 
Groningen, werd hij naar Amersfoort overgebracht 
Omstreeks 20 Augustus werd hij op transport ge- 
steld naar Vught en aldaar op 22 Augustus gefusil- 
leerd. 
Aan rijn vurig verlangen: Nederland bevrijd te zien 
van de onderdrukkers van zijn geloof, was een 
einde gekomen, doch op een zo geheel andere wijze 
als hij had gehoopt. 
Zijn ziel ruste in vrede. K. 09. 

een 

1 Wat valse klanken perst hij uit zijn vedel 
Die zuiv're tonen gaf in vrijer tijden. 
Deez' mens, die voor een ideaal kon strijden 
Verlaagt zich bij de Mof tof gunstgebedel. 

'Hier ziet men klaar wat of de eerzucht doet. 
Wanneer zij opgetoomd in een gemoed 
Gaat woeden als een storm woedt op de zee. 

'En Neerland walgt van deden zo onedel. 
En kan dien aanblik amper langer lijden. 
Een sikkel! om dat page-haar te scheiden. 
Een hamer! voor een klopje op die schedel. 

* Zo wordt een man, die zonder een'gen breidel 
Zijn eigen macht zoekt, strebsam is en ijdel. 
Verrader van een volk en een idee. 

(Uit: CLIMAX). 



AUSTRALIË, 

Toekomstigs emigranten kunnen thans zelf 
uitmaken o[ zij iets gevoelen voor emigratie 
naar Australië, Zij doen echter goed daarbij 
niet te vergeten welke houding Australië nog 
voor korf innam ten aanzien van Nederlandse 
schepen, die in Australische havens niet ge- 
lost en geladen konden worden. Het doet dan 
ook wel enigszins wonderlijk aan, dat Austra- 
lië thans met name voor oud-illegale werkers 
en oud-militairen uit ons land een zo tege- 
moetkomende houding aanneemt. 

'"P ot de krachtigst gevleugelde woorden van 
J- onze tfld ia zeker het woord emigratie gaan 

behoren. Tijdens gesprekken in treinen, restau- 
rants, aan de koffietafels, byna altijd is er dit 
onderwerp wat dra boven de hoofden rondflad- 
dert. Betrekkelijk gering is echter het aantal, dat 
kans ziet deze „verleidelijke vogel" in de macht 
te krggen teneinde zich er door naar het land 
der materiële beloften te laten brengen. Gebrek 
aan voldoende gelden voor de overtocht speelt 
hierbij dikwijls een niet onbelangrijke rol. 
Blijkbaar heeft de Australische regering zulks 
ook ingezien, getuige een pas ontworpen en op 
10 October a.3. in werking tredende regeling, 
waarbij aan ex-illegale werkers (actief aan 
het verzet deel genomen hebbende) en oud-milli- 
talren (die of in Ned. dienst of bfl de Koopvaar- 
dij waren gedurende de periode van 3 Sept. 1939 
tot 15 Augustus 1945) geldelijke steun wordt 
verleend als een tegemoetkoming in de hoge 
passagekosten. 
Australië heeft met een groot tekort aan ge- 
schoolde arbeidskrachten te kampen. Met name 
landbouwers, veeboeren, bouwvakarbeiders zijn 
In dit enorm uitgestrekte land zeer welkom. He- 
laas worden de mogelijkheden voor toelating 
ernstig beknot door de ook in Australië heersen- 
de schaarste aan woonruimte. Hoewel alles 
wordt gedaan hierin verbetering te brengen (o.m. 
door het inrichten van woon-kampen ter over- 
brugging van de eerste huisvestingsmoeilijk- 
heden) zal de huizennood nog wel enige tijd van 
sterk remmende Invloed op de emigrantenstroom 
blijven. 

Cond tuut &e£o$te ? 

Tot nu toe werd dan ook alleen een z.g. „landing 
permit" afgegeven als kon worden aangetoond 
(b.v. door een brief van een Australisch familie- 
lid), dat iemand in Australië zich zowel voor een 
woning als voor de overbrugging van een finan- 
cieel vacuum garant stelde. De eis t.a.v. de 
woonruimte is nog steeds van kracht (ter vol- 
doening waaraan de Stichting Landverhuizing 
Nederland, Lange Voorhout 20, Den Haag, zo 
nodig medewerking verleent) doch t.a.v. de finan- 
ciële voorwaarde heeft men thans een zeer tege- 
moetkomende houding aangenomen, hetgeen moge 
blijken uit het ontworpen z.g. "assisted passages 
scheme". Hierbij is bepaald, dat aan de reeds 
hierboven genoemde illegale werkers en mili- 
tairen de nodige bevoegdheid zal worden ver- 
leend tot binnenkomst in Australië en dat zij na 
binnenkomst in Australië een zeker bedrag zul- 
len ontvangen ter tegemoetkoming in hun pas- 
sagekosten en die van hun familieleden. 
Dit bedrag zal zijn, voor personen boven 19 jaar: 
40% van de passagekosten of £ 30 sterling; 
voor personen van 14 tot 19 jaar: 45% of 
£ 32.10.0 sterling; 
voor personen beneden 14 jaar; 50%- van de pas- 
sagekosten en zelfs 100% voor elk kind beneden 
12 jaar van een (voorheen) Australische vader 
of moeder. 
De normale passagekosten dient men te schat- 
ten op plm. ƒ 1300.— per persoon. 
Het ligt in de bedoeling om op 15 December a.s. 
„deVolendam naar Australië te laten vertrekken. 
Tot nu toe hebben plm. 800 emigranten passage 
op dit schip geboekt, zodat er nog plm. 600 ge- 
gadigden kunnen worden geplaatst. 

Toewei het zeer verheugend is, dat deze gun- 
stige regeling speciaal in het leven is geroe- 

pen ten behoeve van oud-illegalen en ex-militairen 
terwijl ons ook berichten bereikten, die van een 
zekere goodwill dezer categorieën bij de Austra- 
liërs gewaagden (er werden o.m. een aantal studie- 
beurzen ter beschikking van reeds in Australië 
vertoevende Nederlandse oud-illegale werkers 
gesteld) willen wij hieraan nog toevoegen dat 
ons van bevoegde zijde werd medegedeeld, dat 
emigratie naar Australië nog altijd een vrjj ris- 

kante onderneming blijft. Er bevinden zich daar 
b.v. geen vertegenwoordigingen van de grota 
emigratie-organisaties hier te lande, zoals wel 
In Canada het geval is, waar deze Nederlandse 
contactpunten zich belasten met de zorg voor 
het welzijn der pas-aangekomen emigranten. 
Van welk een enorme steun een dergelijke zorg 
kan zjjn zal een ieder begrijpen evenals een ieder 
direct zal inzien wat al moeilijkheden het ont- 
breken van die steun in een wild-vreemd land 
kan opleveren. 
Overigens; werk is er in overvloed en ook de 
sociale voorzieningen (bij ziekte, invaliditeit, 
werkloosheid enz.) mogen goed worden genoemd. 
In hoeverre men daar als vreemdeling van zal 
kunnen profiteren is van hieruit moeilijk te be-i 
oordelen. Zij, die omtrent de mogelijkheden van 
emigratie naar Australië onder vigueur van het 
"assisted passage scheme" meer willen weten, 
gelieven zich — uitsluitend schriftelijk — te wen- 
den tot de Australische Legatie te Den Haag, 
Lange Voorhout 18. waarna uitgebreide Inlich- 
tingen omtrent voorwaarden voor de aanvragers 
verstrekt zullen worden. 

TOON. 

GEDENKPLAAT 
„Veel is er in de oorlogsjaren gedroomd en 
verwacht van de toekomst. Voor velen Is de 
werkelijkheid na de bevrijding een teleurstel- 
ling geworden. Ik vertrouw, dat gij sterk zult 
zijn en veel zult verwezenlijken van wat toen 
als toekomstdromen in ons allen leefde en thans 
nog leeft. 
Aan de vooravond van mijn troonsafstand bind 
ik U dit op het hart." 
(Woorden, uitgesproken door H.M. Koningin 
WUhelmina op 31 Aug. 1948). 

Dit is de tekst van een bij de uitgeverij F. W. 
de Koning te Laren (N.H.) verschenen ge- 
denkplaat, herinnerend aan de troonsafstand 
van H.M. Koningin Wilhelmina op 4 Sep- 
tember 1948. 
De plaat maakt — niet in het laatst door de 
door de tekenaar P. Gregoire vervaardigde 
tekening, die op treffende wijze de zin van de 
koninklijke woorden vertolkt — een zeer ver- 
zorgde indruk, terwijl een gedeelte van de 
opbrengst zal worden afgestaan aan de 
Stichting 1940-1945. De prijs bedraagt ƒ2.50. 
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De K.L.M. vraagt voor 
het vliegveld Schiphol 
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draaiers • electrotechnlsch-lnstru- 
mentmakers 

draaiers • fraisers • slijpers 

plaatwerkers • ail round lasser 

vliegtuigmonteurs • vliegtuigmotor- 
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Schriftelijke sollicitaties aan Personeelszaken 
Schiphol, Barak 121. Na oproep worden reis- 
kosten vergoed. 

Bestaan er la Uw bedrijf moeilijkheden bij het 
vinden van goed 

Personeel ? 
Plaatst dan een advertentie in „De Zwerver". 
Ons blad wordt n.1 steeds gratis aangeboden 
aan alle demoblllseerende militairen. 

Ingevolge papleitoewlliing 
B.P.P. no. 6398, verschljat dese 
uitgave wekelijks en Is de 
omvang van du nummer 8 
pagina's, pag. tonn. 19 z 40. 

ionge immi mem, 
25 iaar, oud-mil. en B.S -er, opl. 
MüLO, Land- en Tuinb. school, 
typen? ruime pract. en adm. er- 
varing, prima referenties, zoekt 
passende betrekking in het bos- 
land- of tulnbouwbedrlj'. 
(Portie, tuinman, boswachter ot 
i acht opziener, bedrijfsleider, ver- 
tegenw.. o.i.d.). Brieven worden 
gaarne ingewacht onder no. 1082 
aan het bureau van dit blad 

Wegens bijzondere omstan- 
digheden is het gewenst, dat 
de 1 7-jarige zoon van een 
in Duitsland omgekomen 
LO. man, van werkgever 
verandert. Hij zoekt een 
plaats als 
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GEMEENSCHAP OUD-ILLEGALE WERKERS NEDERLAND 

IS Oct. 1948 

Toen Palestina na de eerste wereld- 
oorlog bij de vredesverdragen van 
Sèvres in 1920 en Lausanne in 

1923 onder Brits volkenbonds-raandaat 
kwam, waren de Engelsen er zich wel 
terdege van bewust, in welk wespen- 

, nest zij zich staken. De Britse belangen 
in het Midden-Oosten en de verdedi- 
ging van de Oostelijke Middellandse 
Zee waren echter van doorslaggevende 
betekenis. Toch huiverden de Britten, 
als zij dachten aan Palestina, dit Hei- 
lige Land, waar drie godsdienstige stro- 

' mingen: Christenen, Joden en Moham- 
medanen, naijverig loerden op het bezit 
der heilige plaatsen. En onwillekeurig 
herinnerden zij zich, hoe deze zelfde 
heilige plaatsen in 1853 aanleiding wer- 
den tot de driejarige, wrede Krim-oor- 
log, waarin Frankrijk en Engeland de 
partij kozen van Turkije tegen Czaar 
Nicolaas I van Rusland, de „IJzeren 
H Czaar". Dat dit land de ramp- 

zalige kiem van constante strijd 
in zich droeg, bewezen ook de 
botsingen en rivaliteiten tussen 

de Griekse en Latijnse Christenen. En 
alsof dit nog niet voldoende was om te 
bewijzen, dat Palestina een waar wes- 
pennest was, had zich vroeger reeds 
het Zionistische experiment ontwikkeld, 
dat als uiteindelijke resultante een eigen 
Joodse staat moest opleveren op basis 
van de leerstellingen der profeten. Bij 
de reeds sterke en hechte binding door 
de geheiligde, religieuze tradities, kwam 
nog het verlangen naar nationale onaf- 
hankelijkheid; het verlangen naar een 
gemeenschap, waar zij — de Joden — 
eindelijk eens niet als vreemden, maar 
als eigen mensen zouden worden be- 
schouwd. Krachtig en fel is dit Zionisme 
gegroeid. Het zegt voldoende, dat de 
Engelsen een parallel trokken tussen 
deze Zionisten en de beweging der 
Sinn Fein, de geheime organisatie der 
ten opzichte van Engeland onverzoen- 
lijke Ieren onder leiding van De Valera! 

'V oals steeds in de wereldgeschiedenis 
^-/ wordt een beweging geruggesteund 
en gestuwd door mannen van formaat, 
door persoonlijkheden. Ook de Zionis- 
tische beweging bezat haar belangrijke, 
stuwende kracht. In 1905 was in Pa- 
lestina een veelzijdig en arbeidzaam 
advocaat aangekomen. Pool van ge- 
boorte, David Ben Goerion, de tegen- 
woordige minister-president van de 
staat Israël. De wrede, onrechtvaardige 
vervolgingen der Joden, de pogroms, en 
de ghetto's, de verachte en ontweken 
Joden-kwartieren in de grote steden van 
Europa, hadden in hem de gedachte 
wakker geroepen aan een economisch 
sterke en politiek zelfstandige Joodse 
staat. Bij zijn aankomst in 1905 was 
er van het Turkse rijk en zijn despo- 
tische grootheid, nog slechts een vaag 
silhouet over. Het Congres van Berlijn 
In 1878 had het Ottomaanse rijk wel zo 
grondig gekortwiekt, dat Turkije het 
grootste gedeelte van zijn Europees ge- 
bied had verloren. Palestina, dat tot 
het Turkse rijk behoorde, was een ver- 
waarloosd vazalstaatje. Zo was de toe- 
stand toen David Ben Goerion in 1905 
arriveerde. Zijn- komst in Palestina gaf 
een krachtige stoot aan de vooruitgang 
op bijna elk gebied. Goerion en enkele 
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PALESTINA, DOODLOPEND PAD? 
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De redactie heeft het voorrecht de lezers een serie zeer interessante 
artikelen over Palestina te verschaffen. Palestina is een brandpunt van 
moeilijkheden in onze tijd, waarin niet alleen Joden en Arabieren, maar 
bovendien de grootmachten dezer aarde een rol spelen. Men mag wel 
aannemen, dat dit land in de toekomst in het brandpunt van de belang- 
stelling zal blijven staan. 

'intellectuelen werkten als landarbeider, 
bouwden woningen, legden bevloeiings- 
werken aan, stichtten een vakvereniging 
en gaven een krant uit. Duidelijker en 
dringender dan op deze wijze hadden 
zij de Joden niet kunnen wijzen op hun 
plicht, de wederopbouw van Palestina 
in eigen handen te nemen en te hou- 
den. En de Joden hebben dit gebaar 
begrepen. Sterker en hechter dan ooit 
raakten zij gebundeld door het natio- 
nale saamhorigheidsgevoel. 

Zo kwam het, dat tenslotte in dit 
heilige land drie sferen, deels van 

economische, deels van staatkundige 
aard elkander kruisten. Daar stonden 
de Engelsen, met hun overwegend Ara- 
bische belangen, de Arabieren, die zich 
kantten tegen een grootscheepse immi- 
gratie van Joden, en tenslotte de Joden 
zelf, die het recht opeisten voor een 
eigen, onafhankelijke staat. 
De moeilijkheden en wrijvingen spitsten 
zich zo toe, dat de Joden in 1917 de 
Britten de bekende. Balfour-verklaring 
wisten af te dwingen. In de Balfour- 
Declaration verklaarde de Engelse re- 
gering onder meer, dat zij de stichting 
van een Joods Nationaal Tehuis gun- 
stig gezind was en haar best zou doen, 
om de verwezenlijking van dit doel te 
vergemakkelijken, zonder te kort te 
doen aan de burgerlijke en religieuze 
rechten van bestaande, niet-Joodse ge- 
meenschappen. De Joden hebben inder- 
daad hun Nationaal Tehuis gekregen 
en het is prompt de zoveelste bron van 
onenigheid geworden. De meer idealis- 
tisch getinte Zionisten hoopten op 
vriendschap en goede verstandhouding 
met de Arabieren edïprobeerden good- 
will bij hen te verwerven, doch toen 
het langzamerhand duidelijk werd, dat 
de Joden met hun Nationaal Tehuis een 
Joodse staat op het oog hadden, was 
deze poging, tot mislukking gedoemd. 
De Joden beschouwden het Nationale 
Tehuis niet als een eigen huis. Daar- 
voor was het nodig, dat de bewoner 
een ieder vrij kon toelaten of de toe- 
gang kan weigeren en de beperkte im- 
migratie was daarom voor de Joden 
volkomen onaanvaardbaar. De Engelsen 
herhaalden keer op keer, dat de bepa- 
lingen van het mandaat hun de ver- 
plichting oplegden, de immigratie slechts 
toe te staan onder gunstige omstandig- 
heden en dat naar hun mening de om- 
standigheden steeds ongunstiger wer- 
den. Ook bevestigden zij, dat zij met 
Nationaal Tehuis nooit een Joodse 
staat bedoeld hadden, want het man- 
daat verbood uitdrukkelijk om iets te 
doen, wat inbreuk zou maken óp de 
bestaande rechten der plaatselijke vol- 

kengemeenschappen. Daarenboven had- 
den de verplichtingen, die zij ten op- 
zichte van de Arabieren hadden, voor- 
rang boven die ten opzichte van de 
Joden. ^ 
Hieruit blijkt duidelijk, dat de Britten 
angstvallig hun Arabische belangen vei- 
lig stelden en zij bleven dit doen tot de 
dag, waarop zij hun laatste militaire 
eenheid uit Palestina terugtrokken. 
Onomwonden kwamen de Britten voor 
deze politiek nogmaals uit op 17 Mei 
1939. Op die dag zag een zgn. Witboek 
het licht, dat de Joodse gemeenschap 
opnieuw in vuur en vlam zette. In dit 
Witboek wezen de Britten de stich- 
ting van een uitsluitend Joodse staat 
van de hand, stelden de oprichting van 
een Arabische staat in uitzicht, sneden 
practisch alle wegen tot immigratie af 
en lieten de verkoop van land aan Jo- 
den slechts toe onder uiterst bezwaren- 
de en hinderlijke condities. Zonder dra- 
len verscheurde daags daarna de 
Opperrabijn van Palestina met vertoon 
en demonstratie ten overstaan van dui- 
zenden Joden in Jerusalem een exem- 
plaar van dit Witboek. Dit was het 
ostentatief gegeven sein tot een mee- 
dogenloos verzet, doch de tweede 
wereldoorlog schortte een gewelddadige 
uitbarsting op. Bij het uitbreken van deze 
oorlog namen 30.000 Joden de wapenen 
op aan de zijde der geallieerden. Reeds 
jaren kwelde hen vooral het anti- 
semitisme der nazi's, dat van dag tot 
dag op openlijke en bedekte wijze bloed- 
dorstig massa's slachtoffers eiste en het 
was geenszins verwonderlijk, dat de 
Joden heftig begaan raakten met het 
rampzalige lot hunner broeders. Moedig 
en voortreffelijk hebben deze Joodse 
strijders de zaak der geallieerden tot 
het zegevierende einde gediend. Voor 
hen was de inzet niet alleen de vrijheid 
en de waardigheid van de menselijke 
persoon, maar daarenboven het meer 
concrete doel: bevrijding van en hulp 
aan bloedeigen broeders, die nauw met 
hen verbonden waren door de banden 
van een vroom geloof en religieuze tra- 
ditie, ook al woonden deze broeders 
niet meer in het land hunner vaderen, 
maar verspreid over een wereld, die 
hen niet of maar zeer weinig begreep. 

nraiddellijk echter na de tweede 
wereldoorlog barstte het verzet 

tegen de bepalingen van het Witboek 
van 1939 los en van toen af kwam 
Palestina wederom in het brandpunt 
van de wereldbelangstelling te staan en 
werd de vraag acuut, hoe een oplos- 
sing te vinden voor een zoveel moge- 
lijk bevredigende status van Palestina. 
Fel geselden de Joden de Britse bedoe- 

lingen. Zij beweerden, dat Engeland, 
hoewel een christelijke natie zijnde, de 
heilige plaatsen in handen gespeeld had 
der Mohammedanen en de toestand 
onhoudbaar had gemaakt. Gezien in dit 
licht valt het ook te verklaren, dat de 
bescherming der heilige plaatsen door 
een internationale commissie mislukt is. 
De Britse regering is er ter bestendiging 
van haar invloed in het Midden-Oosten 
op uit geweest, vaste voet te' krijgen 
in de Arabische landen en met haar 
hulp is de Arabische Liga opgericht, — 
een losse aaneensluiting van staten met 
zijn vorsten —, voor welke Liga Enge- 
land maar één middel tot bundeling 
kende: de strijd tegen de Joden in 
Palestina. Engeland had ook het Ara- 
bisch Legioen opgeleid en bekostigde 
dit. Aldus de Joden en zij gaan verder: 
de huidige wereldregeerders missen in 
ontstellende mate politiek inzicht in het 
beoordelen van de krachten en verlan- 
gens, die er in een volk schuilen en van 
de reacties, die de tweede wereldoorlog 
veroorzaakt heeft. Reeds 50 jaren ge- 
leden heeft zich een diepgaande veran- 
dering in de Joodse mens voltrokken, 
die tengevolge van achteruitzetting en 
vervolging-tot-de-dood naar buiten Is 
getreden en duidelijk is te onderkennen. 
Aldus de Joden. En zoals het steeds gaat 
tussen opponenten, van de andere kant 
werpen de Engelsen de schuld op de 
Joden. 

T) alestina raakte dan na de tweede 
wereldoorlog in een volgende phase 

van de smartelijke worsteling om zijn 
geboorte. De grootsheid van het drama 
kreeg een diepere, internationale ach- 
tergrond, daar tevens begon te blijken, 
welke gevaren voor de internationale 
vrede in dit kleine land waren samen- 
geperst. 
In een tartend regelmatig tempo' volgde 
een reeks onlusten en aanslagen tegen 
de Britten, en in de eerste helft van 1946 
hadden reeds meer dan 50 incidenten 
plaats gehad. Palestina werd geteisterd 
door gewelddaden van geheime Joodse 
organisaties, die op deze manier duide- 
lijk te kennen wilden geven, dat het 
hun hoge ernst was met de stichting van 
een eigen Joodse staat en dat zij bereid 
waren, ter bereiking van dit doel, hoog 
spel te spelen. Het Britse leger trad op 
om de kracht van het illegale Joodse 
leger te breken door zijn wapens in 
beslag te nemen en zijn leiders te inter- 
neren. Dit had tot gevolg, dat de 
animositeit tegen Engeland bleef groeien. 
Een der meest schokkende gebeurtenis- 
sen was de aanslag op het Koning 
David-Hotel op 23 Juli 1946, waarin 
het Britse militaire hoofdkwartier en het 
secretariaat van de (Britse) Palestijnse 
regering een onderdak hadden gevonden. 
Ongeveer 60 personen lieten hierbij het 
leven. In een perscommuniqué maakte 
de Joodse, ondergrondse organisatie 
„Irgoen Zwai Leoemi" bekend, dat zij 
verantwoordelijk was voor deze daad 
van geweld, doch dit kon niet verhin- 
deren, dat vooraanstaande persoonlijk- 
heden zowel in als buiten Palestina hun 
afkeuring over deze daad te kennen 
gaven. Attlee, de Britse minister-presi- 
dent, noemde de aanslag een afschuwe- 
lijke misdaad en verklaarde, dat Enge- 
land zich door deze daden niet zou laten 
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MIDDELMATIGHEID 

De middelmatigheid is de hoe-danig- 
heid, waarbij het mensen gegeven is 

om dagelijks aan te tonen, dat zij op 
godsdienstig, sociaal en cultureel gebied 
niet oorspronkelijk noch zelfstandig zijn. 
De enige inspanning, die zij zich schijnen 
te getroosten, is niet af te wijken van 
deze geestelijke ellemaat en zich het ge- 
voel van veiligheid te verschaffen. in de 
„stand" der middelmatigen. In levens- 
houding lijken alle middelmatigen op el- 
kander, en het het ergste is, dat zij zich 
hier wel big vinden. 
Zij denken niet, maar praten na. Zij 
hebben geen eigen oordeel, maar sluiten 
zich aan bij het oordeel van de man of 
de heer uit de straat. Zij bewonderen 
datgene, waarin anderen voorgingen. ' 
Wij staan hier voor het type, dat zich 
voedt met de gangbare mening, dat 
kleeft aan het verburgerlijkte oordeel en 
zich voegt naar de Ingekapselde gewoon- 
te. De middelmatige erkent zelfs af en 
toe een principe, dat u vervult met een 
blik van verlichting en een zucht van 
verluchting, maar in het volgen van de 
consequenties laat hij u gezwind in de 
steek. Hij vreest inspanning, vermoeid- 
heid en strijd. 
In elk tijdvak van de geschiedenis lijkt 
hij op de bekende tijdgenoot, zich-zelf en 
anderen gelijk. De wereld van de voor- 
oordelen ia hem vertrouwd en zijn ge- 
dachten en gevoelsleven draait om de 
spil van de openbare mening. Waarom 
zou hij als middelmatige niet leven bij 
de gratie van de nette sleur, de eervolle 
routine en het knik-maar-ja-systeem? 
Je herkent hem in elke stand, terwijl hij 
voeten veegt, met de hoed in de hand; 
terwijl hij minzaam converseert met zijns 
gelijken, aandachtig luistert (en beaamt) 
naar hen, die hij gevoeglijk een beetje 
met de ogen dienen moet. 
In het leven staat hij op de smalle basis, 
waarbij hij vervuld is van zich-zelf of 
boordevol aan leegheid en geniepige zelf- 
zucht. Hij is zichzelf in zijn middelmatig- 
heid genoeg. Hij heeft geen persoontjk- 
heid, geen levenssteil, geen temperament 
en geen ideaal. Godsdienstig, sociaal en 
cultureel leeft hij op de achtergrond als 

de sympathisant en hospitant, vooral als 
het geen morele noch financiële offers 
kost. Het sociale onrecht gaat aan zijn 
hart en deur voorbij. Sociale problemen 
lost hij in een handomdraai op voor zich- 
zelf, maar niet voor anderen, die in hun 
bestaan bedreigd zijn. Sociale noden lenigt 
hij met het goedgeefse dubbeltje en een 
massa critiek op het inderdaad grote aan- 
tal collectes. 
Zijn culturele belangstelling uit zich stunts- 
gewijze. Hij doet een schouwburgje aan 
en pikt een concert van een kwartje, juist 
omdat hij geen arbeider is en aast op een 
goedkoop-uit-zijn. Een loopje naar een ten- 
toonstelling werkt zeer digestief, maar dit 
wil hij in het kader van de publieke be- 
langstelling en representatie niet weten. 
Een toneelstuk, een schilderg en muzikale 
compositie bewondert hij op advies of 
op superieur bevel. U kent hem aanstonds 
door zijn bewondering voor het detail of 
het fragment, waaraan hij zich moet vast 
grijpen, omdat het geheel hem ten enen- 
male ontgaat. Staat zijn artistiek repro- 
ductie en critisch vermogen onder nul of 
daaromtrent, in verburgerlijkte conser- 
vatie is echter zijn woord, zijn intonatie 
en zijn mimiek, het gamma van een opper- 
vlakkigheid, waarnaar veel-kleingelovigen 
luisteren en deskundigen beduveld worden. 
AI is de middelmatige geen pantoffelheld, 
u kunt hem naar de werkelijkheid en met 
enige fantasie stofferen naar zijn levens- 
wijze. In het verenigingsleven valt hij niet 
op en hij houdt zich angstvallig verwijderd 
van alle acties, die enige tijd en moeite 
vergen. Met burgerlijke voldaanheid kan 
hij iedere avond zijn jasje en broek uit- 
trekken om in een weggooiërtje te krui- 
pen. Met pijp en krant zoekt hg zijn ge- 
makkelijke stoel pp en na het nodige com- 
mentaar op het nieuws, dat zgn vrouw al 
van té voren kan voorspellen, komt het 
goedkope romannetje ter vulling en slui- 
ting van de steeds eendere dagtaak. Wel 
te ruste middelmatige  
Middelmatigbeid is levenslauwheid, die uit- 
gespuwd moet worden volgens een woord 
wijs en hard, dat zij liever niet overwegen. 

„JAN PATRIOT". 

WER|iDI 

EISENDE DUITSERS. 
Vertegenwoordigers van uit Nederland uitgewezen 
Duitsers hebken op een vergadering in Munster ge- 
pleit voor oprichting van een „Notgemeinschaft", een 
hulporganisatie voor de uit het Westen uitgewezenen, 
zoals er een bestaat voor de uit het Oosten uitge- 
wezenen. 
Zij willen op gelijke voet worden behandeld als de 
laatsten en eisen, dat alle door de Nederlandse rege- 
ring in beslag genomen papieren en documenten van 
de uit het Westen uitgewezenen worden terugge- 
geven. 
— Kwestie van herstelbetalingen. 

OPTIMISME. 
Een der commissies van de Algemene Vergadering 
der Verenigde Naties heelt een pensioenregeling van 
personeel in diénst van de V.N. aangenomen en de 
pensioengerechtigde leeftijd op zestig jaar gesteld. 
— Oud personeel of dwaas optimisme. 

POLITIE EN BURGERIJ. 
In het nummer van 29 September 1948 van „De 
Christelijke Politie-ambtenaar" wordt terecht gecon- 
stateerd, dat het ideaal „de politie de vriend der 
burgerij" na dé bevrijding verder verwijderd was 
dan voor de oorlog. De oorzaken daarvan, aldus 
het blad, liggen voor de hand; „Helaas is het zo, 
dat een klein gedeelte onzer collega's tijdens de 
bezetting blijk gaf van met de vijand te heulen, het- 
geen een klein gedeelte der burgerij aanleiding gaf 
tot het trekken van de conclusie, dat het met de 
betrouwbaarheid der pqgfie maar zo-zo gesteld 
was." 
— Een groot gedeelte . der politieambtenaren is in' 

de oorlog dusdanig tekort geschoten, dat het 
grootste gedeelte der burgerij terecht tot de con- 
clusie was gekomen, dat het met de politieke 
betrouwbaarheid der politie maar zo-zo gesteld 
was. 
Overigens heeft de politie door haar plichtsbe- 
trachting bij gelegenheid van het gouden jubileum 
inderdaad vertrouwen herwonnen. 

intimideren en zou blijven zoeken n'aat 
een rechtvaardige oplossing van het 
Ealestijns probleem. 

'e strijd ging verder. De Joden ont- 
voerden Britse officieren en de Britten 
namen hun toevlucht tot massa-arresta- 
ties en maakten grote hoeveelheden 
wapens buit. Intussen konden de Britten 
uit al deze onlusten de verontrustende 
conclusie trekken, dat de Haganah, de 
illegale, bewapende Joodse organisatie, 
onder politieke contróle stond van leden 
van het Joodse agentschap en dat er 
bij verschillende onlusten een samen- 
werking bestond tussen de „Irgoen" en 
„Stern-groep" enerzijds en de „Haga- 
nah" anderzijds. Een clandestiene zen- 
der „de stem der verzetsbeweging" bleek 
te functionneren onder algemene leiding 
van het Joodse agentschap. 
Einde October 1946 werd het station 
van Jerusalem opgeblazen en in een 
ruïne veranderd. Middelwijl was het 
Britse leger op pl.m. 100.000 man ge- 
bracht door overplaatsing van gedeel- 
ten van de eerste Britse pantserdivisie, 
die in Venezia Guilia gelegerd was, 
paar Palestina. Duidde dit op een ver- 
scherping van het conflict, aan de andere 
kant waren er tekenen, die wezen op 
goede wil. Acht Joodse leiders werden 
op vrije voeten gesteld, toen de Zionis- 
tische Raad op 29 October 1946 zijn 
afkeuring had uitgesproken over de 
activiteit der ondergrondse bewegingen. 
Rond die tijd werd ook in geheel Pales- 
tina de avondklok afgeschaft. 
C poedig echter bleek alle hoop en 
^ verwachting op toenadering ijdel, 
daar wederom een reeks acties tegen de 
Britten volgde. Aan deze onrust was 
het feit niet vreemd, dat Dov Gruner, 
een Joods leider, in Januari 1947 door 
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een Brits militair gerechtshof ter dood 
werd veroordeeld en enkele maanden 
later met drie andere Joodse verzets- 
lieden in de gevangenis te Acre werd 
opgehangen. Prompt werden als repre- 
saille twee Britse sergeants, die door de 
„Irgoen" gevangen gehouden werden, 
door de Joden opgehangen. 
Zo volgde gewelddaad op gewelddaad 
en terwijl de Verenigde Naties discus- 
sieerden over de uitzending van een 
commissie van onderzoek, pleegde de 
„Irgoen" een geslaagde overval op de 
gevangenis te Acre, zodat een groot 
aantal Joodse en Arabische gevangenen 
kon ontsnappen. En de Stemgroep, de 
meest extreme der ondergrondse orga- 
nisaties, zond in Italië geposte brieven 
met een explosief poeder aan Britse 
staatslieden als Sir Stafford Cripps, 
Strachey, Greenwoód, Sir Edward 
Speers en Anthony Eden. Oplettende 
waakzaamheid deed het plan echter 
mislukken. 
Op 5 Augustus 1947 wérd het depar- 
tement van Arbeid in Jerusalem door een 
tijdbom met de grond gelijk gemaakt, 
nadat nog geen etmaal tevoren een 
arsenaal van de Joodse verzetsbeweging 
door de Britten was vernietigd. De 
Britse politie verrichtte een aantal poli- 
tieke arrestaties en de Hoge Commis- 
saris voor Palestina, Sir Alan Cunhing- 
ham stelde de Joodse jeugdbeweging 
buiten de wet. Burgemeesters en tien- 
tallen andere invloedrijke Joodse per- 
soonlijkheden werden in arrest gesteld en 
de gehele reactie der Britten droeg het 
karakter van een massa-arrestatie. 
Desondanks werd korte tijd later het 

politie-bureau te Haïfa opgeblazen, 
waarbij verscheidene doden en gewon- 
den vielen. 
t_I et onvermijdelijke gebeurde, Euge- 
^ land maakte bekend, dat het zich 
gjng terugtrekken uit Palestina. De 
wereld zag hierin een openlijk toegeven 
van het falen der Britse politiek, om 
een middenweg te vinden tussen de 
Joodse en Arabische eisen, een weige- 
ring om nog langer alléén de verant- 
woordelijke en financieel kostbare taak 
in Palestina te dragen, een poging om 
de animositeit tegen Engeland zowel 
van Joden als Atabieren te verminde- 
ren en om de beschuldiging. te ontze- 
nuwen, dat de Britse politiek slechts was 
gericht op olie en militaire bases. 
In September kondigde de minister van 
Koloniën, Creech Jones, aan, dat Enge- 
land niet bereid was, een bepaalde poli- 
tiek in Palestina met wapengeweld door 
te voeren; dat zijn politiek uitging van 
de veronderstelling, dat het zijn man- 
daat moest neerleggen en dat de Britse 
regering plannen zou opstellen voor het 
spoedig terugtrekken van haar troepen 
en bestuursapparaat. In November 
daaraanvolgend was de evacuatie van 
troepen en legervoorraden uit Palestina 
reeds begónnen. 15 Mei 1948 werd 
vastgesteld als de dag, waarop het 
Britse mandaat zou eindigen en — alle 
pogingen van regeringen en Verenigde 
Naties ten spijt, om deze datum op te 
schuiven — hield de Britse regering 
voet bij stuk, legde op 14 Mei 1948 te 
middernacht haar mandaat neer en trok 
dë rèsterende Britse troepen op Haïfa 
terug om hen vandaar zo spoedig moge- 

lijk weg te voeren. Toen de Algemene 
Vergadering der Verenigde Volken op 
29 November 1947 het verdelingsplan 
voor Palestina goedkeurde, werd daar- 
mee de periode van frequente onlusten 
en aanslagen tegen de Engelsen afge- 
sloten en begon een nieuw tijdperk: dat 
van de burgerloorlog tussen Joden en 
Arabieren in Palestina. Die, eerste 
periode had echter niet alleen in het 
heilige land, maar ook in Groot-Brit- 
tannië diepe sporen nagelaten. Daar 
waren velen tenslotte een weinig anti- 
semitisch geworden en hoogst prikkel- 
baar. Zelfs Bcvin, die in het Lager Huis 
Truman verweet, dat deze de overeen- 
stemming tussen Arabieren en Joden 
verhinderd had door zijn eis, dat 100.000 
Joden in Palestina zouden worden toe- 
gelaten. In een ogenblik van verbit- 
tering ging Bevin zelfs zover, te be- 
weren, dat Truman deze eis gesteld had 
met het oog op de a.s. Amerikaanse 
verkiezingen. 
Nog een andere figuur uitte in het 
Britse parlement zijn misnoegen over de 
gang van zaken in Palestina. Het was 
Churchill, die met luide stem en met de 
vuist op tafel slaande, aan de minister 
van Koloniën vroeg, hoelang „die ge- 
mene oorlog" in Palestina nog moest 
duren, voordat er een beslissing werd 
genomen. „Buiten de persoonlijke offers", 
aldus letterlijk Churchill, „kost Palestina 
ons 30 a 40 milliocn pond sterling per 
jaar, terwijl 100.000 Engelse soldaten 
van huis zijn." 
Zo reëel als Churchill's woorden waren, 
zo ongelukkig en misleidend waren dl« 
van Bevin en het is mede aan zijn on- 
doordachte uitlating te danken, dat da 
warmte der Anglo-Amerikaanse ver- 
houdingen in de Palestijnse kwestla 
aanmerkelijk bekoelde. 



★ NATURALISATIEBELEID 

In de Eerste Kamer der Staten Generaal heeft 
op 21 September 1948 een gedachfenwisseling 
plaats gehad over de naturalisatie van Duit- 
sers. Aanleiding tot deze gedachtenwisseling 
is de voordracht geweest tot naturalisatie van 
een mijnwerkersgezin, waarvan de vader en 
de oudste zoon zich gedurende de bezetting 
zeer goed hebben gedragen, maar waar- 
van de tweede zoon in Duitse militaire dienst 
is geweest. 
Wij achten de in deze gedachtenwisseling ge- 
bezigde argumenten van dusdanig belang, dat 
wij ze in hoofdzaak hier achter weergeven. 

De argumenten van de luinister van Justitie 
om ook deze tweede zoon in de naturalisatie 

te begrijpen waren de volgende; 
Het eerste argument was, dat de aanvrage da- 
teerde van 1938, en wanneer dus de afwikkeling 
sneller had kunnen geschieden of was geschied, 
dan zou dit misschien bij het uitbreken van de 
oorlog in zijn geheel een Nederlands gezin zijn 
geweest. Het tweede argument was, dat de een- 
heid van het gezin wat betreft de nationaliteit, 
indien het enigszins mogelijk was, niet verbroken 
diende te worden. 
Het derde argument betrof de gunstige inlich- 
tingen, die over het gezin en over de bewuste 
jonge man waren verkregen. 
De heer Donkersloot stelt hier tegenover, dat het 
argument van de gezinseenheid in dit geval niet 
de doorslag mag geven, omdat er een groter be- 
zwaar tegenover staat: Naar mijn oordeel — 
aldus de heer Donkersloot — is het zo, dat zjj, 
die in Duitse dienst tegen de geallieerden hebben 
gestreden, niet thans genaturaliseerd mogen 
worden, ook niet wanneer komt vast te staan, 
dat het gedwongen is geweest en met tegenzin 
is geschied. Ik zou het alleen kunnen voorstellen, 
wanneer van die dienst gebruik was gemaakt om 
de geallieerden te steunen. Maar mij dunkt, dat 
een dezulke thans niet genaturaliseerd kan wor- 
den, zolang er nog velen zjjn, die wachten en een 
positieve houding voor de Nederlandse zaak heb- 
ben aangenomen gedurende de oorlog en de be- 
zetting, en zolang er zeer velen wachten, die als 
slachtoffer -an het politieke schrikbewind en 

DE RESTERENDE 

TWEE PROCENT 

Naar aanleiding van de door het Tweede-Kamer- 
lid, de heer Burger gestelde vragen, heeft de 

Minister van Justitie enkele bijzonderheden medege- 
deeld, betreffende de stand van de Bijzondere Rechts- 
pleging. 
Uit deze mededeling blijkt, dat per 1 September j.1. 
nog 2337 politieke delinquenten niet berecht zijn; dat 
komt neer op twee procent van het aantal, dat on- 
middellijk na de bevrijding in de bewaringskampen 
werd ondergebracht. De minister wees op de grote 
omvang van het probleem; politieke delinquenten, 
en was van mening, dat een getal van ruim twee 
duizend — als dit kan worden uitgedrukt in een der- 
gelijk laag percentage — geen verwondering behoeft 
te wekken. Het spreekt vanzelf, dat bij een normale 
procesgang een dergelijk cijfer niet zou mogen voor- 
komen, maar hoe betreurenswaardig en strijdig met de 
daaromtrent geldende begrippen het bestaan van een 
dergelijk restant ook zijn, onder de gegeven omstan- 
digheden ziet de minister hierin geen schending van 
de rechtszekerheid. Het tempo, waarin de verschil- 
lende zaken worden afgehandeld, is zodanig, dat een 
verdere verhoging onmogelijk is gebleken: de minister 
heeft er echter wel bij de procureurs-fiscaal op aan- 
gedrongen, om te onderzoeken, in hoeverre de afdoe- 
ning van de alsnog te behandelen zaken te vereen- 
voudigen zou zijn. 
Van de gelegenheid om een verzoek -om invrijheid- 
stelling bij het Bijzonder Gerechtshof in te dienen, een 
gelegenheid, die de politieke delinquenten bij de wet 
van 27 Juni 1927 geboden wordt, hebben vrijwel zon- 
der uitzondering allen, die in bewaring werden ge- 
steld, gebruik gemaakt. Dit houdt dus in, dat er nu 
bijna niemand meer is, over wiens inbewaringstelling 
de onafhankelijke rechter niet heeft geoordeeld. 
Twee procent resteert dus nog. Wij hopen van gan- 
ser harte, dat het verzoek, dat de minister aan de 
procureurs-fiscaal richtte, een zodanige uitwerking 
zal hebben, dat ook deze laatste twee procent spoe- 
dig zal zijn berecht. Twee procent is niet veel. Maar 
het oude spreekwoord, dat de laatste loodjes het 
zwaarst wegen, is nog steeds van kracht. 
Hebben de Bijzondere Rechtspleging aan het eind van 
haar waarlijk niet geringe en gemakkelijke taak de 
kracht, om ook deze laatste loodjes in zo kort moge- 
lijke tijd te verwerken! 

de rassenwaan uit Duitsland na 1933 naar ons 
land zijn gevlucnt en in Nederland goede leden 
van de samenleving zijn geworden. 
De Duitsers zijn zo slecht geweest voor ons land, 
dat een Duitser wel zeer goed moet zijn geweest 
en een positief bestrijder van het regime van 
Hitier, willen wij er prijs op stellen, hem als Ne- 
derlander te aanvaarden. Hiervoor moet een posi- 
tieve maatstaf worden aangelegd en alleen, wan- 
neer positieve gegevens van overtuigende kracht 
aanwezig zijn, kunnen wij, die, geloof ik, zeer 
zuinig met de toekenning van Nederlandse natio- 
naliteit dienen te zijn, daaraan te gemoet komen. 
Wij kunnen wat ruimer, wat royaler te werk 
gaan, dunkt mij, met de verblijfsvergunning, die 
nog maar iets negatiefs is, terwijl de toeken- 
ning van het Nederlanderschap een positieve in- 
houd heeft en positieve waardering uitdrukt. Ik 
acht het niet verantwoord, dat iemand, die in 
dienst van de vijand heeft gestreden, reeds thans 
het Nederlanderschap zou krijgen op grond van 
bepaalde persoonlijke gunstige antecedenten, 
zolang anderen, wier houding uitstekend en bui- 
ten alle twijfel is geweest, nog dienen te wach- 
ten. 
De Minister van Justitie blijkt in hoofdzaak te 
kunnen instemmen met het door de heer Don- 
kersloot aangevoerde: Ik ben het met hem eens — 
aldus de Minister —- dat zeker de Duitsers geen 
voorrang behoren te hebben bg de naturalisatie, 
en ik ben het ook met hem eens, dat daarvoor 
zeker niet bij voorrang in aanmerking komen 
Duitsers, die, zij het ook gedwongen, in Duitse 
krijgsdienst zijn geweest en daarvan wellicht 
minder goede invloed hebben ondervonden; ik 
ben het ook .volkomen met hem eens, dat wij in 
het algemeen voorrang moeten verlenen aan hen, 
die zich verdienstelijk hebben gemaakt in het 
verzet, die gestreden hebben in onze'legers, die 
om redenen van ras vele moeilijkheden hebben 
ondervonden. Er is ook meermalen in de Kamer 
meegedeeld, dat de Regering bij haar naturali- 
satiebeleid de gedragslijn volgt, dat inderdaad 
die mensen voorgaan. 
Wij zijn het dus, zoals ik heb gezegd, maar zeer 
weinig oneens en het is een afwegen van allerlei 
omstandigheden van het bijzondere geval, dat 
ons van mening doet verschillen. Wanneer het 
hier betrof een afzonderlijk naturalisatiegeval 
van een Duitser, die, zij het gedwongen, in Duit- 
se krijgsdienst is gegaan, zou ik het met de ge- 
achte afgevaardigde volkomen eens zijn, dat die 
man nu nog niet voor naturalisatie in aanmer- 
king zou komen. Ons verschil ligt hierin, dat wij 
niet dezelfde kracht toekennen aan het tweede 
ar^hment. De geachte afgevaardigde heeft de 
drie argumenten, die in de Memorie van Ant- 
woord naar voren zijn gebracht, opgenoemd, dus 
in de eerste plaats, dat het betrof een aanvrage, 
die dateerde van het jaar 1938 en die niet meer 
nodig zou zijn geweest, als destijds spoedig de 
naturalisatie zou zijn gevolgd, in de tweede plaats 
het gezinsverband en in de derde plaats de gun- 
stige inlichtingen omtrent de betrokkene. Waar 
wij hier te maken hebben met een lid van een 
gezin van goede Nederlandse gezindheid, waar- 
van het hoofd zich op verschillend gebied ver- 
dienstelijk heeft gemaakt, door deel te nemen 
aan het verzet, door op eigen kosten een zoon te 
laten onderduiken, die anders in Duitse dienst 
had moeten gaan, en die heeft geholpen bi) het 
doen onderduiken van Joden en de kosten daar- 
van uit eigen zak heeft betaald, daar geloof ik, 
nu het bovendien niet betreft een afzonderlijke 
naturalisatie, maar een aanhangsel, omdat de be- 
trokkene minderjarig was bij het indienen van 
het aanvankelijke verzoek en Inmiddels meerder- 
jarig is geworden, dat wij bg een dergelijke aan- 
vrage wel enige invloed mogen toekennen aan 
de omstandigheid, dat het toch wel wenselijk is, 
dat, wanneer vader en moeder en twee kinderen 
allen het Nederlanderschap verkrijgen, in dit 
uitzonderingsgeval betrokkene er van mag mede- 
proflteren, zodat, wanneer het overige deel van 
het gezin Nederlander wordt, ook hij zich als 
Nederlander in dat Nederlandse gezin kan gevoe- 
len. Ik geef toe: dat zijn iet of wat gevoelsargu- 
menten, waaraan de een wat meer, de ander wat 
minder gewicht zal kunnen hechten, maar ik 
geloof, dat de omstandigheid, dat de Regering 
gemeend heeft in dit geval deze man te mogen 
laten mede-profiteren van de naturalisatie  
De heer Donkersloot: Als Nederlander met de 
hakken over de sloot, Excellentie! 
De heer Wijers, Minister van Justitie; Met de 
hakken over de sloot, maar het is de vraag of de 
argumenten om hem met de hakken over de sloot 
te brengen voldoende zijn. Blijkbaar verschilt de 
geachte afgevaardigde daaromtrent met mg van 
mening. Ik blgf er echter van overtuigd, dat er- 
voldoende reden is in dit geval niet af te wijken 
van de gevolgde gedragslijn, maar een uitzonde- 
ring te maken om hem te laten medeprofiteren. 
Het wetsontwerp wordt met 27 tegen 16 stemmen 
aangenomen. 

MISPLAATSTE AHGST... 

W/c zullen er weer spoedig inzitten", zegt mijn 
* * buurman. En daarmede bedoelt hij: in een nieuwe 

oorlog. De kansen op een eventuële overwinning of 
nederlaag worden dan maar direct besproken en in ge- 
dachten definitief vastgelegd. 
Zo, en niet anders, denken de mensen op het ogenblik 
over de toekomst. De angst, die door het land gaat is 
zenuwslopend. Er is een groep mensen, die een vlucht 
naar het buitenland waagt om zich te ontdoen van die 
angst.... 
Vanwaar die angst, die m.i. toch misplaatst, is? 
Laten we- even teruggrijpen naar de oorlogsjaren, die 
nog vers in ons geheugen liggen. Toen ook was er een 
angst, ook weer een bepaald soort mensen. Angst voor 
de dreiging onder te gaan in de verstikkende greep van 
een sadistische bezetter, die het karakter van ons volk 
miskende. 
Men kan het Nederlandse volk in de jaren 1940-'45 in 
drie groepen verdelen: 
le de groep, die zich niet druk maakte om de verloren 

vrijheid: hun grootste angst was, dat er niet genoeg 
meer te eten zou zijn; 

2e de groep, die om er voor zichzelf het beste van te 
maken, twee heren diende, n.1. de Mammon en het 
vaderland, waarbij de dienst aan het vaderland na- 
tuurlijk in de verdrukking moest komen. Zij wilden 
zich „dekken" voor de toekomst, hoe die ook mocht 
uitvallen. Tenslotte verrieden zij het vaderland, ter- 
wille van de Mammon; 

3e de idealisten, die zich verzetten tegen het onrecht en 
streden voor terugkeer van het recht. 

Deze laatste groep, dit restant van een angstig volk, 
bleef zichzelf;- moet zichzelf blijven. Zij zijn nog idealis- 
ten, nog strijders voor het recht, ook al beweren sommige 
lieden, dat het illegaal werken een grote stommiteit was 
en men nu — na de oorlog — wel kan zien wie er met 
de baantjes zijn gaan strijken. 
Het trooste ons, dat deze defaitisten nooit behoorden en 
ook nooit zullen gaan behoren tot de Idealisten, die, blind 
voor de uitkomst, streden voor recht en gerechtigheid. 
Deze defaitisten leven in voortdurende angst, die hen 
zal verstikken als ze zich blijven vernederen. 
Tot de idealisten, die gevochten hebben en nog vechten, 
die geleden hebben en nog moeten lijden voor de vrij- 
heid — die moeilijker te winnen is dan een oorlog — 
tot hen wil ik nog eens zeggen: „Mijn vrienden, staat pal. 
Laat u niet vangen in de kluisters van de angst, geeft 
gehoor aan de oproep tot de strijd, die ons te wachten 
staat." 
Velen, die om God of Zijn gebod niet gaven, hebben 
in de oorlogsjaren het Geloof gevonden en konden zich 
staande houden. Weer anderen, die zich Christen noem- 
den, geloven thans alleen nog maar aan het noodlot. Hun 
allen zou ik het willen toeschreeuwen; „Gordt U aan 
tot de strijd: een strijd om ons alles vrijheid. Mijn 
„Zwerver"-vrieriden en allen die dit prachtige blad niet 
kennen; „Geen angst mag uw wil verslappen, geen 
onverschilligheid Uw daad belemmeren. Neen-en nog- 
maals neen. Houdt het Geloof — of, zo ge het verloren 
hebt, tracht het te hervinden — zit niet bij de pakken 
neer. Er ligt een taak op ons te wachten. 
Weglopen en zich naar het buitenland begeven is bij 
velen een uitvloeisel van defaitisme.... Laten we ons 
niet blind staren op het Oosten, noch op het Westen. 
Waakt en weest een vechter tegen de angst, de angst 
om te leven. 
Gelooft niet in de 'angst, want dan gaat de werkelijk- 
heid u voorbij, maar gelooft in die God, die het gezegd 
heeft: „Nog een kleine tijd en het zal alles nieuw 
worden." 
Koestert geen haat, geen egoïsme, geen angst maar 
werkt aan de toekomst en blijft mens, blijft Nederlander, 
zoals ge Nederlander waart in de tijd van verdrukking, 
die achter ons ligt. 
Het is nu nog de tijd van bezinning^ 
Daarom vraag ik u tenslotte nog dit: „Houdt Uw kaar- 
sen brandende, versterkt Uw geloof in de grote Bevrij- 
der aller eeuwen, die de angst voor ons wegnam; Jezus 
Christus. Want eens zal de wachter het U van de toren 
toeroepen: „Zie, de dag breekt aan, de nacht is voorbij- 
gegaan, het wordt licht...." 
Dit, mijn mede-zwervers, wilde ik u zeggen en ik moest 
dit schrijven, opdat de angst verdwijnen moge  
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De bonnenkraak bij Drukkerij 

Hoitsema te Groningen 7 

Terwijl in de Engelse havens de geallieerde 
troepen zich inschepen voor de invasie in 

Frankrijk, wordt in Groningen de SD gemobili- 
seerd voor een onderneming, die ertoe moet lel- 
den de illegaliteit in Groningen een geduchte 
klap toe te brengen. Begin Juni vervoegt zich 
een student bij Zuster Jo, die in het bezit is van 
belangrijke gegevens over de bunkerbouw in 
Delfzijl. De man weet het vertrouwen van Zuster 
Jo te winnen. De gegevens moeten op de snelste 
wijze naar de overkant en Zuster Jo brengt 
hem daartoe in contact met Cor, die weer an- 
dere besprekingen arrangeert. Maar ze weten 
niet, dat de stukken van de bunkerbouw door 
de SD in het Scholtenshuis zijn vervaardigd en 
alleen moeten dienen om de nodige draden in 
handen te krijgen om het illegale werk te kun- 
nen vernietigen. 
Op Vrijdagavond 2 Juli wordt er toegeslagen. 
En de slag is hard. De eerste arrestatie vindt 
op de Kapteinbrug plaats en weldra volgen er 
op meerdere adressen arrestaties en huiszoekin- 
gen. 's Nachts wordt Zuster Jo (Hessel van der 
Zee) van zijn bed gelicht en veel illegaal mate- 
riaal valt daar in handen van de SD. 
Als de volgende morgen Sepp Hahn een van zijn 
medewerkers per motor naar de trein heeft ge- 
bracht en hij terugkeert naar het contact-adres 
aan de Kraneweg, waar ook Karei van Kampen 
(Cor Kraal) verblijf houdt, lopen beiden' daar in 
handen van de SD. 
Reint Dijkema en zijn broer verlaten die Zater- 
dag Groningen zonder iets te weten van de 
arrestaties. Ze hebben Vrijdags een auto van 
Noordbroek naar Hoogezand gebracht, waar hij 
Ingericht zal worden als gevechtswagen en ze 
besluiten een paar dagen, vacantie te nemen. 
Reint vertrekt naar Siddeburen en krijgt daar 
de mededeling, dat het in de stad niet pluis is 
en o.a. zijn vrienden Sepp Hahn, Karei van Kam- 

NOORDEN 

Bij de S.D. op het Scholtenshuis 

dat de beide fietsen tegen de straat slaan. Dan 
ziet hij zijn kans schoon en ontsnapt. In een 
doodlopend straatje vlucht hij een kelder binnen. 
De politieman zoekt hem tevergeefs, maar, on- 
danks alle waarschuwingen in de illegale pers 
zijn er nog altijd mensen, die menen zich ver- 
dienstelijk te moeten maken door te vertellen, 
waar een ontsnapte vluchteling zich ophoudt. 
Een vrouw heeft hem de kelder zien binnengaan 
en verraadt zijn verblijfplaats aan de politieman. 
De politieman is blijkbaar niet van de snugger- 
ste, want opnieuw beveelt hij Reint voor hem 
uit te rijden en deze speelt hetzelfde spelletje. 
Voor de tweede maal rollen ze over de straat, 
maar dan ontstaat een handgemeen, waarbij Reint 
de pols van zijn belager te pakken krijgt en 
tracht hem zijn pistool te ontwringen. De man 
schreeuwt wanhopig en luidkeels „Sicherheits- 
dienst", waarop een Duits soldaat, die juist langs 
komt, zich met het geval inlaat. Maar hij vindt 
het verdacht, dat daar iemand in burger met 
een pistool rondloopt en vraagt om de legitima- 
tie van de politieman. Deze voldoet daaraan en 
dat schenkt Reint opnieuw de kans om er van 
door te gaan. De achtervolging wordt ingezet. 
De „schoolkameraad" schiet zijn pistool leeg 
zonder Reint te raken, doch een Duitse pa- 
trouille, die inmiddels aan de jacht is gaan deel- 
nemen, weet hem in een van de zijstraten door 
zijn ellepijp te schieten. Machteloos om opnieuw 
een ontvluchtingspoging te wagen valt hij in hun 
handen. 
Zo komt hij op het Scholtenshuis. 
Reint weet wat hem nu te wachten staat. Hij 

Het Scholtenshuis te Groningen (aan de rechterkant van de foto). 

pen en Zuster Jo op het Scholtenshuis zitten. Hij 
vertrekt onmiddellijk weer naar Groningen om 
te redden wat er nog te redden is. Maar zijn 
naam is bekend en een oud-schoolkameraad van 
hem, die als politieman met de SD onder één 
hoedje speelt, krijgt opdracht hem te arresteren. 
De schurk kent het gezicht van zijn schoolkame- 
raad maar wat goed en hij heeft geluk ook, 
want in de Boteringestraat passeert Reint hem 
op de fiets. Hij sommeert hem, onder bedreiging 
met zijn revolver, voor hem uit te rijden. Reint 
heeft helaas geen wapen bjj zich en schijnbaar 
gewillig geeft hij gevolg aan deze opdracht, maar 
bij weet zodanig met zijn fiets te manoeuvreren, 

weet, dat er geen hoop meer voor hem is. Maar 
hét betekent niet, dat zijn geestkracht hem be- 
geeft. Hij besluit elke kans aan te grijpen om 
zich te verweren. Ach neen, hoop om nog te kun- 
nen ontkomen heeft hij niet. Maar hij wordt lie- 
ver onmiddellijk op de plaats zelf neergeschoten 
of voor het executiepeloton geleid, dan de mar- 
telingen te moeten verduren, waarvan niemand 
weet hoe hij ze doorstaan zal. Hij heeft geen 
angst voor de dood. Bij alles wat hij deed heeft 
hij God kunnen vragen om zijn zegen. Dat kan 
hij ook thans. 
Wilde pijnen vlijmen door zijn arm, waar een 
kogel zich in z(jn vlees en gebeente ingevreten 
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heeft. Bloed kleurt zijn gescheurde en verfom- 
faaide jas. Maar in het verbeten, krijtwitte ge- 
zicht gloeien de donkere ogen diep in de kassen. 
Hij staat er niet als een verslagene, maar als een 
die overwint. Dat doet de haat bij zijn bewakers 
nog meer oplaaien. Ze schoppen hem tegen de 
schenen, maar zorgen er wel voor, dat eerst 
het koude, wrede staal van de handboeien om 
zijn polsen ligt. Dan drijven ze hem voort naar 
-een kamer, waar hij onder voortdurende bewa- 
king staat. Maar eerst worden ook zijn voeten 
gekluisterd. 
Zo staat hij daar, met de rug tegen te muur, 
machteloos en verbeten. Machteloos ? — Toch niet. 
Op enkele passen afstand van hem staat 'n tafel 
en één der Landwachters legt daarop even zijn 
geladen jachtgeweer neer. Daarop richt Reint 
zijn ogen. — Wat heeft hij zich altijd zeker en 
sterk gevoeld als de houder van zijn vertrouwd 
pistool in zijn handpalm lag en zijn wijsvinger 
zich kromde om de trekker. Dat hij juist van- 
daag zijn wapen niet bij zich had! — Maar voor 
hem ligt het jachtgeweer met de bruin-houten 
tromp en de glimmende zwarte loop. — Even 
moet hij de ogen sluiten en de tanden op elkaar 
bijten om de scheurende pijn in zijn arm. — 
Even maar. — Dan meten zijn ogen de afstand 
tot de tafel. Als hij zich voorover laat vallen kan 
hij het geweer grijpen. — Maar z'n handen, ze 
liggen gevangen in stalen schakels. — Nu kijkt 
hij naar die handen. Z'n polsen liggen tegen, 
elkaar gewrongen, maar als hij de palmen van 
elkaar afdrukt kunnen die handen nog een kom 
vormen, om het geweer te omvatten. Langzaam 
kromt zich de rechterwijsvinger, alsof hij de 
haan al overhaalde. — Dan trekken Reint's ogen 
weer naar de tafel en in z'n pupillen is de weer- 
spiegeling van het geweer. — Het geweer, het 
is in z'n ogen, in de warreling van z'n gedachten. 
En z'n handen hunkeren ernaar. 

En weer sluiten de oogleden zich, als 
om te verbergen, wat daar in het hoofd 
van de gevangene omgaat. Reint Dijke- 
ma bereidt zich voor op de dood. Hjj 
heeft geën hoop nog te ontkomen. 
Maar hij zal sterven met het geweer 
in de vuist; Hij denkt aan z'n moeder, 
z'n broers, z'n vrienden. Hij vraagt z'n 
God zijn plan te doen gelukken. Hij is 
geen Simson, die de tempel van Dagon 
zal doen instorten en al zijn vijanden 
meesleept in z'n dood. Maar toch...... 
als Simson zal hij zich nog eenmaal op 
z'n vijanden wreken. Ze zullen op hem 
aanvallen en hem doodranselen. Maar 
hij kan glimlachen tegen de dood. 
De Landwachter heeft zich afgewend, 
staat bij de deur. 
Reint heft z'n geboeide handen omhoog, 
perst z'n rug tegen de muur, de spie- 
ren spannen zich. Er is geen pijn meer 
in z'n arm nu. Z'n lichaam zet zich' af, 
slaat voorover naar de tafel, de kom 
van z'n handen valt over de geweer- 
loop, de boeien persen zich in z'n vlees, 
maar de vinger krampen om het glim- 
mende hout, zoeken tegelijkertijd steun 
aan de tafelrand om het lichaam op- 
nieuw te kunnen afzetten. Hg bonkt 
terug tegen de muur. — De Landwach- 
ter heeft zich omgedraaid, stoot een 
vloek uit en rent op hem af, maar 
z'n vinger is al aan de trekker. — Een 
vuurstraal, een knal, de hagelkorrels 
doorzeven het lichaam van de toesnel- 
lende Landwachter, die tot vlak voor 
de loop gerend is. Z'n lijf bonkt op de 
houten vloer. — Dan .is er wild gerucht 
van met ijzer beslagen laarzen, getier 
en gevloek. Ze trappen het nu weer- 

loos ineengedoken lichaam van de KP-er, die 
krampachtig het geweer in z'n vingers gekneld 
houdt, tot het terzijde valt naast dat van de 
Landwachter. Maar uit de stijf-opeengeperste 
lippen komt niet meer dan een zacht gekreun. 
Ha, hg leeft nog, die gemene terrorist. Een ge- 
weerkolf slaat z'n bleek gezicht tot een bloede- 
rige massa; een laars treft hem in de buik. Ze 
rukken het geweer uit de krachteloze vingers. 
Als hun woede gekoeld is trappen ze hem In een 
hoek. De geneesheer, die ontboden wordt, meent 
aanvankelijk, dat beiden dood zijn. Maar In het 
ziekenhuis komt Reint weer tot bewustzijn. Zfln 



toeleg is mislukt. En de SD zal hem geen kans 
geven voor een tweede aanslag. 

Op de zolder van het Scholtenshuis zucht Sepp 
Halm in gevangenschap. Hg is zwaar verhoord. 
Ontkennen mocht niet meer baten. Ze weten 
reeds teveel. Ze weten ook, dat hij de kaarten 
van de kraak bij Hoitsema vervoerd heeft. En 
hij zal vroeg of laat moeten vertellen, waar de 
kaarten gebracht zijn. Als eerst de betrokkenen 
maar gewaarschuwd kunnen worden dan zal hij 
zeggen waar de kaarten werden afgeleverd, 
want hij weet, dat ze daar niet meer zijn. De 
schilderswerkplaats op Dennenoord is reeds lang 

of ze de geboeide in de auto niet kent — „Neen, 
die heeft ze nooit gezien". En waar haar man js, 
weet ze niet. 
Zonder succes trekken ze weer af. 
En in het hart van Sepp is een groot gevoel van 
dankbaarheid, dat niemand van zijn spreken het 
slachtoffer is geworden. In de blik, waarmee hij 
haar aanzag heeft mevr. van Apeldoorn een 
stille bede gelezen hem te vergeven, dat hij spre- 
ken moest. 
Op Dinsdag 6 Juni landen de geallieerde troepen 
op de kust van Frankrijk. Nieuwe hoop ontwaakt 
in de harten der onderdrukte Nederlanders. Maar 
op diezelfde dag wordt ook Wim Vereikeren, die 

ontruimd. Maar dat hij daarvan op de hoogte is 
kan niemand weten. Als het Corrie Kraal gelukt 
een lijstje met adressen, die gewaarschuwd moe- 
ten worden, naar buiten te smokkelen, zal hij 
kunnen spreken. En dat lukt. 
's Zondags komt ook op „Dennenoord" de 
waarschuwing door, dat men op z'n hoede moet 
zijn en bezoek van de SD kan verwachten. Van 
Apeldoorn duikt onder en Dr. Spelberg is op 
z'n qui vive. 
's Maandags om half vier rijdt een luxe auto, 
waarin Sepp Hahn geboeid wordt meegevoerd, 
en twee overvalauto's met SD-ers naar de Stich- 
ting. Het gehele complex, waar zich de werk- 
plaatsen van de Stichting bevinden, wordt afge- 
zet en Sepp moet de plaats wijzen, waar de bon- 
kaarten verborgen zijn. Maar er is geen spoor 
van bonkaarten meer te vinden. Kasten worden 
opengebroken, de tuin afgezocht, maar er is 
zelfs geen snipper van het pakpapier te vinden. 
Het huis van Van Apeldoorn wordt doorzocht. 
„Wo sind die Bonnen?" schreeuwen de -kerels 
tegen mevr. van Apeldoorn. Ze denkt aan het 
pakpapier, dat ze zo graag had willen houden en 
is onzegbaar dankbaar, dat alles zorgvuldig ver- 
brand is. Ze* weet haar man veilig en voelt zich 
wonderlijk kalm. Ze slaan haar bont en blauw, 
scheuren het zeil'van de vloeren en vragen haar 

lül 
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'We leden honger en hadden verdriet, 

uit elk kind scheen de vreugd'te sterven 

en hij die zijn makker verried 

vreesde het komen van de scherven. 

De dood had ons reeds een hand gegeven, 

hij grijnsde ons als een zoete verlosser aan 

en wie dagen lang liep om te leven 

telde bij één broodje een dag van zijn bestaan. 

Wie er peinzend in een cel hebben gezeten, 

getrapt, geslagen als een hond. 

God, Gij zult het beter dan de mensen weten; - 

weer leeft de lach langer dan de wond. 

Rest ons dan slechts dit smartelijk bezinnen, 

o leven dat geen diepe droom kan zijn? — 

God, blijf naast ons bij dit opnieuw beginnen 

opdat deez'wereld straks geen bel zal zijn. 

Harm. de Jong 

ziet hij zijn kans schoon en ontsnapt. 

de leiding had bij de kraak van Hoitsema, in Ten 
Boer gearresteerd. En ook hij wordt een gevan- 
gene van de SD, op de zolder van het Scholtens- 
huis. 
In de garage aan de kromming in de oprijlaan 
van de Stichting, achter de hoge coniferen, lig- 
gen nog de 53.000 bonkaarten van de periode 408, 
wachtend, tot het hun beurt zal zijn om onder 
de onderduikers verdeeld te worden. 

Wordt vervolgd). 

9 

SOCIALE PROBLEMEN 

bij de verzorging van de slachtoffers 
van het verzet. 

Langzamerhand groeide de ouderwetse armenzorg uit 
tot een meer algemeen maatschappelijk hulpbetoon. 

Omstreeks het jaar 1900 ontstond het begrip maatschap- 
pelijk werk en heeft het zich van een eigen plaats weten 
te veroveren. Sinds 1900 ontstond een geleidelijke ont- 
wikkeling in de sociale wetgeving en zien wij verschil- 
lende ministeries verbeteringen aanbrengen, belangrijke 
uitbreidingen komen tot stand. Ook op sociaal terrein 
kan, in vergelijking met het buitenland, de wetgeving in 
ons land in die periode tot voorbeeld gesteld worden. 
Dit neemt niet weg, dat het Zelfs voor de oppervlakkige 
waarnemer van vandaag duidelijk is, dat vóór 1940 de 
maatschappelijke zorg tè veel in het teken van armenzorg 
en bedeling is blijven staan. Iemand, die vóór de tweede 
wereldoorlog aangewezen was op hulp van een charita- 
tieve vereniging of overheidsinstantie, was er niet te 
best aan toe. Voor de oorlog ontving men in behoeftige 

omstandigheden steun, groot genoeg om te voor- 
ziening een minimum levensbehoefte. Thans ont- 
vangt men in moeilijke omstandigheden bijstand, 
die gericht is op het behoud van redelijke levens- 

omstandigheden. 
Ik geloof, dat het niet te boud gezegd is, wanneer wij 
het verzet mede aansprakelijk achten voor deze voor- 
uitgang op sociaal terrein. Immers, men heeft de hulp- 
verlening aan hen, die door maatregelen van de bezet- 
ters ernstig getroffen waren, niet overgelaten aan be- 
staande organisaties, maar het verzet zorgde in gespeciali- 
seerde groepenf zoals het N.S.F., L.O., Natufa, e.a. voor 
de slachtoffers van de Duitse terreur. In de toekomst 
zal het, naar mijn mening, steeds duidelijker worden, dat 
de waarde van het verzorgingswerk van de zo even ge- 
noemde organisaties niet beperkt zal blijven tot de be- 
zettingstijd, maar door zal werken op een veel ruimer ge- 
bied. 
Op allerlei terrein van maatschappelijke zorg is er na 
Mei 1945 een verandering ten goede gekomen. De reeds 
lang bestaande plannen om aan de Stedelijke Univer- 
siteit te Amsterdam een 7de faculteit te verbinden met 
studierichtingen voor sociale psychologische en sociaal 
paedagogische wetenschappen kon verwezenlijkt worden, 
wat voor het maatschappelijk werk voor de toekomst 
van groot belang zal blijken te zijn. Hierbij is het echter 
niet gebleven. 
De geest van bedeling, armenzorg en steun, is voor goed 
naar de achtergrond gedrongen. Men spreekt thans niet 
meer van steun of bedeling, maar van bijstand en maat- 
schappelijke zorg. Betere grondslagen en normen voor 
financiële uitkeringen kwamen tot stand. Veel beteke- 
nende naamswijzigingen werden grif doorgevoerd. Een 
instelling in Amsterdam als „Liefdadigheid naar Vermo- 
gen" van vóór 1940 heet thans „Zorg en Bijstand". 
Grote invloed hadden de tijdens de bezetting werkzame 

-Illegale organisaties bij het tot stand komen van Neder- 
lands Volksherstel. Helaas is door gebrek aan belang- 
stelling in eigen kring, de invloed op dit maatschap- 
pelijk orgaan vrijwel geliquideerd. Gelukkig is dit laatste 
niet van toepassing op het werk van de Stichting 1940- 
1945. " 
Het is goed gezien geweest de verzorging van de slacht- 
offers van het verzet in eigen hand te nemen en ook 
in haar statuten heeft de Stichting 1940-1945' op het ter- 
rein van de maatschappelijke zorg een geheel eigen 
geluid laten horen, door haar arbeid op het redelijk her- 
stel van het levenspeil der getroffenen, en in artikel 2 
de te verlenen bijstand te omschfijyen als het lenigen van 
zedelijke, stoffelijke en maatschappelijke noden. Het in 
eigen hand houden van deze sociale verzorging van 
de slachtoffers van het verzet ondervindt weinig of geen 
weerstand meer. In brede kringen wordt, zowel door het 
Nederlandse volk als door de Overheid, de Stichting 
1940-1945 als verzorgingsorgaan geaccepteerd. 
Het is voor de lezers van De Zwerver niet nodig te 
betogen, dat wij dit eenmaal' begonnen werk krachtig 
vast moeten houden en nimmer uit handen mogen geven. 
Dit brengt echter de verplichting mede, dat dit werk 
wordt verricht op een maatschappelijk volkomen verant- 
woorde wijze. Allen, die hetzij als Bestuurslid, mede- 
werker of functionaris een taak hebben in de Stichting 
1940-1945 moeten er van doordrongen zijn, dat de 
sociale verzorging van allen, die aan hun zorgen zijn 
toevertrouwd, steeds in het middelpunt van onze belang- 
stelling moet staan. Wanneer niet ieder onderdeel van dit 
werk het stempel draagt van sociale of maatschappelijke 
arbeid, zal dit in de toekomst zeer ernstige nadelige ge- 
volgen voor alle verzorgden met zich mede brengen. 
Iedere medewerker moet er volkomen van doordrongen 
zijn, hoe belangrijk de sociale verzorging binnen de 
Stichting 1940-1945 is en een ieder, die van deze be- 
langrijkheid ten volle overtuigd is, beseft ook hoe bui- 
tengewoon zwaar, moeilijk en verantwoordelijk dit werk 
is. 

A. J. TEUNISSEN. 



m CEKQUIS 

Mijne Heien, 
Naar aanleiding van het ingezonden stuk „Een ver- 
keerd besluit", van de heer H. v. R., moet ik hier tot 
mijn spijt het onderstaande over schrijven. 
Vermoedelijk heeft de heer v. R. niet in een kamp 
gezeten en kent hij de toestanden, die daar geheerst 
hebben, niet. Daar werd niet gevraagd naar gods- 
dienst of politieke richting, maar wij hebben elkaar 
altijd zóveel als mogelijk was geholpen. 
De N.V.E.P.G. uit de bezettingstijd is strikt neu- 
traal; er wordt over geen politiek gesproken. Het 
hoofddoel is, de belangen der leden zoveel mogelijk 
te behartigen. 
Volgens mijn godsdienstige overtuiging sta ik lijn- 
recht, maar dan ook lijnrecht, tegenover het com- 
munisme. Echter, zou het de meesten van ons, dus 
mensen van verschillend geloof en politieke richting, 
ten zeerste spijten als één onzer oude kameraden om 
zijn politieke overtuiging uit de Vereniging gestoten 
werd. 
Ook heeft de heer v. R. de dienst niet bijgewoond 
in de Pieterskerk te Leiden op 14 Sept. j.l. des 
avonds. 
„Houdt wat ge hebt" en Cor. 1:13. 

Hoogachtend. 
f. A. REIPP. 

OPMERKINGEN. 
Laat ik beginnen met een paar notities te maken 
over de brief van de heer Reiff. Hieronder volgt een 
brief van Clara en aansluitend daaraan wil ik een 
antwoord op beide geven. 
H. v. R. zat niet in een kamp, maar dat verdroogt 
zijn inkt niet, want hij schrijft niet over de (gewaar- 
deerde) wederzijdse hulpverlening in het kamp, doch 
over de vereniging van ex-politieke gevangenen na 
het kamp. 
De vraag is niet of de vereniging zich neutraal acht 
en of haar doel slechts is, de belangen van ex- 
politieke gevangenen te behartigen, maar de vraag 
is, of ze dat ook op het bureau van de CPN. zo zien 
met betrekking tot de CPN-ers in de vereniging. 
Als velen het zouden betreuren, leden uit te moeten 
sluiten, dan zou ik willen opmerken, dat iedereen wel 
eens dingen moet doen, die hij om bepaalde redenen 
betreurt, maar om gewichtiger redenen niet na mag 
laten. 

is 
Geachte Redactie, 
Naar aanleiding van het artikel van H. v. R., ge- 
titeld „Een verkeerd besluit", in „De Zwerver" van 
24 Sept. 1948, zij het mij vergund, als hoofdbestuurs- 
lid van de Nederl. Ver. van Ex. Pol. Gevangenen 
en tevens geen onbekende in LO.-LKP.-kringen, het 
volgende op te merken: 
Ik geloof, dat dit artikel de zaken opblaast boven 
de normale proporties. Immers, laten wij ons eens 
nuchter realiseren wat de N.VJS.P.G. in feite is. 
Niet anders dan een vereniging, die de bedoeling 
heeft, de band, die in de kampen ontstaan is, aan 
te houden, en voorts haar stem te laten horen, wan- 
neer politieke gevangenen in de hoek gedrukt dreigen 
ie worden. Dit is misschien wel heel simplistisch uit- 
gedrukt, maar in ieder geval heeft de N.V.E.P.G. 
nooit voorgesteld uit haar midden weerkorpsen op 
te richten, ter bescherming van ons vaderland of als 
„Partij van de Concentratiekampen" geknipoogd naar' 
een kamerzetel. 
Welk bezwaar is er, dat communisten en niet com- 
munisten samenwerken om kinderen van ex-politieke 
gevangenen een pleizierig St. N icolaas feest of 
zomerkamp te bezorgen? Hier is geen sprake van 
een „mantelorganisatie" van de CPN., zoals ons zo 
vaak wordt verweten, want de communisten zitten 
er openlijk in en komen openlijk voor hun communist- 
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zijn uit, zo goed als ieder ander lid dit doet als het 
pas geeft. Bovendien is het misschien interessant om 
te weten, dat het uit 17 leden bestaande, op demo- 
cratische wijze gekozen hoofdbestuur, zegge en 
schrijve twee communistische leden telt! Wanneer 
inderdaad „de ex-politieke gevangenen van andere 
huize" over het algemeen weinig belangstelling voor 

De Nederlandse Vereniging ex-politieke 
gevangenen in discussie. 

deze vereniging hadden, en de communisten er een 
belangrijke plaats innamen, zouden m.i. deze ver- 
houdingen anders liggen! 
Veel belangrijker acht ik echter het volgende; Wie 
in de vereniging heeft het recht, een mede-ex-politiek- 
gevangene eruit te gooien? Is dat democratisch? 
Gereformeerden, communisten, Rooms-Katholieken, 
enz. enz. hebben in 't verzet schouder aan schouder 
gestreden; werd niet een Mevr. van de Muyzenberg 
gearresteerd op de Voorburgwal op een typisch LO- 
adres? Zijn er zo niet talloze voorbeelden te noemen? 
Sloot niet Henk Gortzak zich nauw aan bij de man- 
nen van deze groep in Vught — als politiek ge- 
vangene tegenover de vele zwarthandelaars en 
andere onpleizierige kampbewoners? Ontstond hier- 
uit niet een wederzijdse waardering? 
De communistische leden van de N.V.E.P.G. hebben 
nog nooit hun stem verheven om andersdenkenden er 
uit te werken. En waarom zou het nodig zijn? Wie 
niet met een communist, of Rooms-Katholiek, of Ge- 
reformeerde in één vereniging wil zitten, dat hij voor 
z n lidmaatschap bedanke! Niemand die hem tegen- 
houdt, maar hij heeft niet hef recht om z'n medeleden 
par force te verwijderen! 
Wanneer mijn geachte opponent zich afvraagt; „of 
het zin heeft, een groep mensen in een vereniging 
samen te brengen, uitsluitend op de negatieve grond, 
dat de Duitsers ze om politieke redenen opgesloten 
hebben", dan zou ik hierop het volgende willen 
antwoorden: In de eerste plaats „brengt niemand ze 
samen in een vereniging", die vereniging is door de 
daarvoor geïnteresseerden zelf opgericht — wie geen 
interesse had. heeft nog nooit een dwangbevel ont- 
vangen om lid te worden! 
En wat, in de tweede plaats, die „negatieve grond" 
betreft: heeft de schrijver zich wel eens verdiept in 
het probleem, dat concentratiekamp heette? Is het 
alleen maar negatief, wanneer je samen in 't kamp 
een organisatie hebt opgebouwd, om te redden wie 
te redden viel? Om te .organiseren". te zien bepaalde 
sleutelposities te veroveren in Schreibstube, 
Bekleidungskammer e.d. en dank zij de daaraan ver- 
bonden mogelijkheden, anderen het leven te redden? 
In dit werk hebben de communisten zeker geen gering 
aandeel gehad — integendeel. En in die omstandig- 
heden was Vadertje Stalin voor hen even onbereik- 
baar als de regering in Londen voor ons. Als de 
communisten toen ook alles wat ze deden als 
communist deden, dan zouden ze de kans ge- 
had hebben om een massa „plutocraten" naar de 
galg te verwijzen! 
Ik wil hier thans verder niet op in gaan, maar wenste 
bovenstaand^ gedachten toch even naar voren te 
brengen. Het is erg genoeg, dat in de samenleving 
in 't groot botsing op botsing plaats vindt tussen 
voor- en tegenstanders van Moskou. 
Maar wanneer dan ergens een mogelijkheid is, dat 
deze felle tegenstanders op een bepaald terrein elkaar 
kunnen ontmoeten als vrienden, wier vriendschap be- 
proefd is in de zware kamptijd, dan is dat m.i. een 
reden tot verheugenis. 
Maar wanneer hei zover moet komen, dat: „men 
als democraat moet weigeren, tezamen met commu- 
nistenteen vergadering toe te spreken' — dan acht 
ik dit een wonderlijk soort democratie, en heb ik de 
eer mede te delen, dat mijn opvatting van het woord 
democratie een tikkeltje minder.... dictatoriaal is! 

CLARA. 
COMMENTAAR. 
Ziezo, Clara heeft het maar weer eens gezegd, en als 
Clara iets zegt, maakt 't indruk en krijgt men vuur- 
werk toe. 
Laten we beginnen met het vuurwerk. 
Beste Clara; Ik begrijp niet goed, dat ik dictatoriaal 
zou zijn, als ik van het democratisch recht gebruik 
maak om te weigeren, met bepaalde personen te- 
zamen een vergadering toe te spreken. Ik meende 
juist, dat ik al een slavenziel zou hebben — en dus 
rijp zou zijn voor dictatuur, indien ik van dat recht 
geen gebruik zou durven maken. 
Wat is die beminnelijke goedgelovigheid van beide 
brieven toch een aantrekkelijke eigenschap. En wat 
zijn die stekelige polemische artikelen (zoals dat van 
mij) toch hinderlijk. Zo denkt U er niet alleen over, 
zo denk ik er gok over. Het zou me wat waard zijn 
om mee te kunnen zingen in het koor, dat de com- 
munisten argeloze knapen zijn, dat ze in vereniging 
zitten, zoals wij erin zitten, dat ze naast ons ston- 
den in het verzet en in het kamp en daarom nu onze 
„oude kameraden" zijn én welkom in onze vereniging. 
Wat een idylle zou dat zijn. Maar ik kan het niet 
schrijven. Welke reden kunnen wij hebben om te 
weigeren met deze heren in een vereniging te zitten? 
De reden, die ik vermeldde en waarop om een raad- 
selachtige oorzaak Clara en de heer Reiff beiden ver- 
geten in te gaan. 
Kan ik niet erkennen, de waarde van de hulp der 

De Stoottroepen herdachten de doden. 

een grotere voldoening kan een mens beleven, 
VJ dan het brengen van offers voor een ideaal", 
schreven wij in ons vorige nummer. Wij kondigden 
toen de herdenking van de gesneuvelde Stoottroepers 
aan, een herdenking, die inmiddels op 10 October on- 
der zeer grote belangstelling in Leeuwen-Beneden is 
gehouden. Niet alleen uit het gehele land waren de 
bezoekers gekomen, ook België liet zijn belangstel- 
ling blijken en demonstreerde daarmee nog eens de 
over grenzen heenreikende geest, die ons in de oorlog 
dreef tot verzet, tot strijd tegen een alles vernietigen- 
de macht. 
Herdenking van hen, die in October 1944 in Leeuwen- 
Beneden door de Duitsers gevangen werden genomen 
en zonder enige vorm van proces werden gedood; 
herdenking vooral van de geest, waaruit zij het hoog- 
ste offer brachten voor hun ideaal. Zij kenden het 
doel, zij wisten de weg, die daarheen leidde, een weg, 
waarlangs lichaamspijn en dood loerden, maar die 
recht en onweerstaanbaar leidde naar de vrijheid. 
De herdenking werd geopend met een Protestantse 
kerkdienst in het Concertgebouw, waar Ds. H. F. 
ter Haar Romeney, Oud-Veldprediker van de Stoot- 
troepen, voorging en een plechtige H. Mis in de 
Parochiekerk van de H. Alphonsgs, die werd opge- 
dragen door Drs. L. A. M. Goossens, Oud-Aalmoeze- 
nier van de Stoottroepen. Daarna trok de lange stoet 
van familieleden en vrienden, militairen en autoritei- 
ten onder treurmuziek van de Kapel der Stoottroepen 
naar de Calvarieberg op het kerkhof, waar verschil- 
lende kransen werden gelegd. De stoet begaf zich 
toen naar de tuin achter de zusterschool, waar de ge- 
sneuvelden liggen begraven. 
Verschillende sprekers, w.o. kapitein Sjef de Groot, 
voorzitter van het herdenkingscomité, voerden hier 
het woord. 
Het was, zoals de vele herdenkingen, die wij na de 
oorlog hebben meegemaakt; Sprekers en kransen, 
kransen van de Belgische Oud-Strijders, van de 
Stichting herdenking Oud-Stoottroepers, van ver- 
schillende afdelingen van de B.O.S. 
In die tuin achter het zusterhuis te Leeuwen-Beneden 
hebben op de 10e October woorden van bezinning 
geklonken en woorden van herinnering. Woorden zijn 
vluchtig en de kransen zullen verwelken, maar de 
graven zullen blijven. Als alles, wat is gezegd, weg- 
gedrongen wordt naar een verre achtergrond in ons 
denken, blijft daar toch als een zekerheid, die denken 
en handelen richt en bepaalt, de wetenschap, dat daar 
in die tuin de graven liggen van hen, die hun 
doel kenden, bewust van de gevaren, maar onwan- 
kelbaar gaande de weg, die hun plichtsgevoel en 
hun geloof hen dwongen te gaan. 

communisten in het verzet en in een kamp en tege- 
lijkertijd vaststellen, dat zij altijd geleid worden door 
een politiek oogmerk, de vernietiging van de vrijheid 
en het verwerven van de macht met alle middelen? 
Kan ik geen eerbied hebben voor een in het verzet 
gevallen communist en op hetzelfde moment een 
politieke vriend van hem in ieder opzicht en in elke 
situatie wantrouwen, omdat hij van plan is, mij en 
mijn medeburgers hun vrijheid te beroven en daartoe 
bereid en- verplicht is, alle vormen van misleiding .te 
gebruiken? Kan ik niet jle. weduwe van een gevallen 
communist hulp verlenen en meteen weigeren een aan- 
gesloten communist in mijn vereniging toe te laten, 
omdat hij volgens zijn beginsel die vereniging zal mis- 
bruiken voor zijn politieke doeleinden? 
Zitten er maar 2 communisten in het bestuur der ver- 
eniging? Dat is niet veel, maar hoe staat het met het 
bestuur van de afdeling Amsterdam en van de afde- 
ling Zaandam? 
Heeft Li wel eens zo'n beroemde resolutie gelezen 
van zo'n internationaal congres van aangesloten 
jeugdorganisaties van ex-politieke gevangenen, van 
studenten, van geleerden, van juristen, van vrouwen? 
Lees ze nog eens over. Als de communisten de kans 
krijgen, dan pleiten al die resoluties voor Russische 
zaken, dan bedoelen ze verwarring en tegenstellingen 
op-te roepen onder de vrije volkeren. De N.V.E.P.G. 
heeft immers ook zo'n internationaal orgaan? Wacht 
li voor de beer! 
Wij beminnen de goedgelovigheid en waarderen de 
welwillendheid, maar wij zijn van plan hinderlijk te 
blijven tegen ieder, die ons wil nemen, waar we bij 
zijn, tegen ieder, die leeft onder het motto: geloof in 
mijn woorden en negeer mijn daden. 
Dat is het motto der communisten bij decreet van 
Stalin. Wij wensen van hun daden te leren, hoe we 
hun woorden moeten wantrouwen. En we wensen ze 
geen kans te geven in een verenging om misbruik 
te maken van onze argeloosheid. Wij willen niet als 
maatstaf nemen de argeloze communisten, die niet 
weten, wat de baas met ze voorheeft, maar wij ne- 
men als maatstaf, de theorie van het moderne com- 
munisme en het gedrag van de communisten, die haar 
door hebben. 
Daarom troffen wij de mokerslagen van Clara en de 
heer Reiff ergens in de lucht ver van ons moede 
hoofd aan: moe, omdat we er maar niet in schijnen te 
slagen, duidelijk te maken, wat we bedoelen. 
Over het vuurwerk hadden we het al. 

H. v. R. 



in memoRiAm 

Corresponderend op het vervolgverhaal 
van de overval op Drukkerij Hoitsema te 
Groningen (zie pag. 4 en 5), plaatsen mij 
deze week een herdenkingsartikel van de 
gesneuvelde Groningse KP-leider Reint 
Dijkema. 

Reint Albertus Dijkema 
Geboren 20 Mei 1920 te Smilde 
Overleden 22Aug 1944 te Vaght 

„ * i"'y 

D eint Albertus Dijkema was de zoon van een arts. Hij bracht zijn Jeugd 
door in de plattelandsgemeente Slochteien, terwijl hij, nadat zijn vader 

overleden was, in de stad Groningen kwam te wonen. In Groningen bezocht 
hij de Chr. HBS. en werd nadien aan de Universiteit te Grqningen ingeschre- 
ven als student in de medicijnen, waarmee hij de eerste schreden zette «op het 
pad om zijn vader's beroep voort te zetten. 

Reint was amper twintig jaar . toen de Duitsers ons land overweldigden en de 
terreur een aanvang nam, Reint Albertus Dijkema was geen twijfelgeval. Hij 
was een van de eerste Nederlanders die door zijn verzetshouding met de 
bezetters in conflict kwam. Toen de Joden gedwongen werden een ster te 
dragen, ging Reint — en met hem zijn broer Albertus — ook een ster dragen. 
Niet in het half donker, maar op het drukst van de dag ging hij door die 
straten van Groningen lopen, die voor het merendeel door Joden bewoond 
werden. Dit was niet een soort studentengrap, maar een uiting Van zijn diep 
geworteld medegevoel voor de veriatenen en verdrukten. Hij werd voor deze 
daad gearresteerd en met zijn broer zes weken opgesloten in het kamp te 
Amersfoort. Het was dan eigenlijk ook een logische gang van zaken, dat 
Reirtt in het verzet terecht kwam en één der eersten was die begreep, dat het 
individueel verzet, wilde het op den duur succes hebben, gefatmdeld behoorde 
te worden. 
In het begin van 1943 kwam ik voor het eerst met hem in aanraking. Toen 
ik hem zag voelde ik, dat hij te vertrouwen was. Zijn ogen spraken voor hem. 
Reint was niet een man van veel woorden, maar wat hij zei was weloverwogen. 
Hij kon soms echter ook zeer uitbundig zijn, bijvoorbeeld na een goed ge- 
slaagde overval of bij één of ander bericht, waaruit bleek dat de vijand klappen 
had gekregen. Ik herinner mij nog zeer goed de dag, waarop het bericht kwam 
dat Italië zich had overgegeven. Hij was juist bij ons en toen de rmiio het 
gerucht bevestigde, sprong hij als een jongen om de tafel, terwijl zijn ogen 
straalden van plezier. 
Zijn idee, dat het verzet in de provincie Groningen gecentraliseerd moest wor- 
den, heeft hem heel wat werk gekost Op zijn fiets trok hij, meestal geheel 
alleen, soms vergezeld van „Huib", de provincie door. Overal had hij zijn 
contacten. Vooral echter in het Noord-Oostelijk gedeelte van de provincie 
vond hij zijn werkterrein. Aan practisch alle overvallen, die in dat gedeelte van 
de provincie werden gepleegd op distributiekantoren en gemeentehuizen, nam 
hij deel of had deze voorbereid. Dat hij een fijn gevoelsleven had, moge blijken 
uit het feit dat, toen hij één van de allergevaarlijkste SDers had neergeschoten, 
hij mij vertelde, dat hij het door die gepleegde daad soms erg zwaar had, omdat 
hij meende, dat hij door die handeling een mens verhinderd had zich te beke- 
ren en de tijd der genade voor hem zou hebben bekort. Hij heeft zich dit zelfs 
zo erg aangetrokken, dat hij niet in staat was zich aan het verzetswerk te geven 
gedurende een periode van twee maanden. 
Niet alleen het K.P.-werk (hoewel het voornaamste) had zijn aandacht, ook 
verzet op ander terrein was hem niét vreemd. Vooral „Trouw" en de in Sloch- 
teren verschijnende weekoverzichten zijn, door het vele werk wat hij daarvoor 
in het begin gedaan heeft, in grote oplage door de provincie Groningen ver- 
spreid. Na de Meistaking 1943 gaf hij zich echter met zijn gehele hart aan het 
KP-werk en liet het andere aan de specialisten daarin over. 
Waarschijnlijk zullen in de gemeente Slochteren wel de meeste voetstappen 
van Reint Albertus Dijkema liggen. Daar toch bracht hij het grootste gedeelte 
van zijn jeugd door en daar ook woonde zijn verloofde, terwijl ook zijn illegale 
werkzaamheden voor een groot gedeelte in Slochteren werden uitgedacht en 
besproken. Nog zie ik hem zitten in de voorkamer van de familie Veldhuis 
met zijn medewerkers, tevens zijn vrienden, om ' zich heen. Velen van die 
vrienden zijn door de SD gearresteerd en ook Reint is hun niet ontkomen. Ik 
zie nog die vergadering voor mij, waaraan Klaas Woltjer, een van de grootsten 
onder de groten, Henk Veldhuis, de man die altijd maande tot voorzichtigheid 
en zelf zijn leven elke dag in de waagschaal stelde, lange Henk, die in een 
hevig vuurgevecht bij Benum sneuvelde, de ras-terroristen Willem en Koos 
Westland uit Wageningen, Harm Molenkamp, de onversaagde, die altijd pre- 
cies door de mazen van het Moffennet wist heen te sluipen, maar in de grot 
van Zuidlaren gevangen werd en in Westerbork voor de lopen van' het 
executiepeloton de dood vond. Kees Roeters, de KP-koerier, die niet na kon 
laten aan overvallen deel te nemen en in Neuengamme omkwam en nog enige 
anderen, onder leiding van Reint Dijkema, deel namen. Het was in het begin 
van het rampjaar 1944. Johannes Post was in Groningerland geweest en had van 
zijn grootse plannen, om drie grote gevangenissen op één en het zelfde ogen- 
blik te kraken, verteld. Ook de gevangenis van Groningen was in het pro- 
gramma van Johannes opgenomen en daartoe was het dan ook nodig, dat def 
verspreide KPers in de provincie Groningen verenigd werden. Wel waren 
de KPers theoretisch in 3 groepen verdeeld, maar in de practijk 'kwam daar 
weinig van terecht Het kon toentertijd in Groningerland wel gebeuren, dat er 
twee knokploegen een zelfde doel voor ogen hadden en dat een van de beide 
groepen pech had, aangezien het betreffende object, een nacht voor dat het plan 
uitgevoerd zou worden, gekraakt werd. Iets dergelijks was o.a. het geval met 
Woldendorp. Om aan deze ongewenste toestand een einde te maken en boven- 
dien om de plannen van Johannes Post ten uitvoer te kunnen brengen, orga- 

niseerde Reint de genoemde bijeenkomst. Op die bijeenkomst werd Reint aan- 
■ gezocht voor hef provinciale leiderschap van de KP, hetwelk hém eveneens 

door Joh. Post verzocht was, maar waar hij zich absoluut ongeschikt voor 
achtte. Uit het fert, dat alle aanwezigen hem eenparig als de meest ge- 
schikte commandant aanwezen, blijkt wel welk een plaats hij in Groningerland in 
het verzet innam. 
Na veel tegenwerpingen nam Reint de hem opgedrongen post aan en was hij 
de leider van het grootste gedeelte der Groninger KPers geworden. Dit was 
geen gemakkelijke taak, want Groningerland was meer dan andere provincies 
het domein van een soort KPers, die, elk op zijn eigen houtje of in kleine groep- 
jes, zonder één-hoofdige leiding, probeerden de moffen op alle manieren af- 
breuk te doen, meest op de gewenste, soms ook op — uit verzetsoogpunt 
gezien — ongewenste manieren. Bovendien waren de meeste KPers tevens 
LOers en vertegenwoordigers van het NSF, lid van de OD en daarbij soms 
ook nog van het RW. Reint stelde dan ook als eerste eis dat elk zich op een 
speciaal terein moest gaan bewegen, zodat het niet voor zou kunnen komen, 
dat een KPer „opgerold" werd, omdat er een onderduiker of een Jood met een 
vals PB gearresteerd werd, hetwelk dan van een KPer afkomstig bleek te zijn. 
Ondanks al deze maatregelen gelukte het ook zelfs Reint niet de Groninger 
KPers hl een hecht verband te organiseren, onder één commando. Dat dit 
zelfs Reint niet gelukte, die toch het vertrouwen van bijkans alle KPers ge- 
noot, is grotendeels te wijten aan de historische naijver, die reeds eeuwenlang 
tussen de stad-Groningers en de Ommelanders heeft geheerst en aan het 
karakter van de Groninger in bet algemeen, die zeer individueel is en niet 
gemakkelijk een „baas" boven zich verdraagt. 
De KPers, die zich bij Reint aansloten, werden door hem verdeeld in twee 
groepen, namelijk een ploeg „Groningen" en een ploeg „Slochteren". Het was 
Reint's bedoeling, dat deze ploegen geheel onafhankelijk van elkaar zouden 
werken, waarbij voor elke te plegen kraak zijn toestemming nodig zou zijn. 
Van dit onafhankelijk van elkaar werken kwam in- de practijk weinig terecht, 
hetgeen wel blijkt uit het feit, dat de kraak op het gemeentehuis in Hoogezand 
werd uitgevoerd door zeven man van de Groep Slochteren en vier man van 
de Groep Groningen, terwijl de kraak op de Rotterdamsche Bank te Wilder- 
vank werd uitgevoerd door twee man van elke groep. Hieruit blijkt wel, dat de 
beide ploegen geheel met elkaar samen werkten. Buiten deze ploegen waren 
er dan nog verschillende KPers die geen „baas' boven zich duldden en de 
ploeg van Wim, die wel met Reint samen werkte, maar niet onder zijn com- 
mando stond. 
Toen het plan om de gevangenis in Groningen te kraken, wegens onvol- 
doende medewerking van de daartoe in de eerste plaats aangewezen instanties 
en het terugtrekken van personen, die zich beschikbaar hadden gesteld, niet 
kon doorgaan, werd het plan naar voren gebracht de drukkerij van Hoitsema 
in Groningen te kraken. Het werd voor Reint niet de gevaarlijkste, maar wel 
de meest succesvolle kraak. Helaas was het tevens zijn laatste. De zo goed 
begonnen Meimaand 1944 werd voor de KP-Groningen een van de zwartste 
maanden van de gehele bezetting. Tengevolge van enige arrestaties in Win- 
schoten kreeg de SD een draad te pakken, waardoor deze in de gelegenheid 
was de gebroeders Westland op te sporen, In de morgen van de twee en 
twintigste Mei 1944 om 5 uur raasde de overvalwagen van de SD door Sloch- 
teren en stopte voor het huis van Henk Veldhuis. Zelfs de SDers verwachtten 
niet dat hun buit in het huis van Veldhuis zo groot zou zijn. Niet alleen de 
beide gebroeders Westland en de dappere Henk Veldhuis, ook Klaas Woltjer 
werd daar gevangen genomen. Geen van deze dappere kerels kwam levend 
terug. Tengevolge van deze arrestatie moesten andere KPers uit Slochteren 
onmiddellijk onderduiken, zodat op het einde van de maand Mei de groep 
Slochteren geheel van het toneel verdwenen was. Ook in Groningen werden 
leden van de KP gearesteerd. Reint, die na de kraak op Hoitsema naar Sloch- 
teren was gegaan, hoorde daar, dat hef in. Groningen misliep. Hoewel het 
Zondag was en hij bij zijn verloofde logeerde, ging hij toch meteen naar 
Groningen om te redden wat er te redden was. Helaas liep hij zijn dood tege- 
moet. Zwaar werd hij door de SDers mishandeld, maar Reint gaf geen enkele 
naam van zijn medewerkers op. Wel nam hij, toen de geneesheer, die hem 
onderzocht, hem vertelde, dat bij nog maar enkele dagen te leven had, alle 
schuld op zich ten behoeve van verschillende van zijn medewerkers en mede- 
gevangenen. Tussen al deze verschrikkelijke mishandelingen bleef hij zich 
gelovig overgeven aan Christus en getuigde hij tegenover zijn medegevangehen, 
dat niets hem kon scheiden van de liefde van Christus, ook niet de martelingen 
van de SD, 
Van Groningen werd hij overgebracht naar Vught, waar hij op 22 Augustus 1944 
stierf voor Koningin en Vaderland, voor vrijheid en voor recht. Zo eindigde 
dit jonge leven, dat zich zo geheel voor de strijd tegen de anti-Christelijke 
macht van het Nazidom had ingezet. Met hem stierf een der allergrootsten uit 
het verzet. Dat hij nu juicht voor de Troon van het Lam, is onze grote troost. 
Sterke de Heere des Hemels verder zijn Moeder, zijn verloofde, broeders en 
zusters, die zoveel in hem moesten missen en laten ze er van overtuigd zijn, dat 
niemand van zijn vrienden hem ooft zullen vergeten, maar hem steeds in eer- 
bied zullen gedenken. 

„PIET VAN SLOCHTEREN". 



VOORLICHTING 

D aul de Groot, de secretaris der CPN., heeft over 
■*- de verkieringen in Nederland een stuk geschre- 
ven in het orgaan van de Kominform. 
De titel van dit stuk was: De Nederlandse reactie 
in dienst van de Verenigde Staten. 
Wij zullen niet het hele artikel overnemen, maar 
slechts enkele belangwekkende passages. De lezer 
bespaart ons wel de moeite van het commentaar: het 
stuk spreekt voor zichzelf. 
Bij de eerste na-oorlogse verkiezingen in 1946 gin- 
gen 4.760.711 mttisen ter stembus. Bij de laatste ver- 
kiezingen waren het er 4.933.756. Dit groter aantal 
houdt echter niet in, dat het volk op politiek gebied 
actiever is geworden. Het was het gevolg van de 

' verkiezings-infrigues van de reactie. Zo konden bij- 
voorbeeld ongeveer honderdduizend planters, ambte- 
naren uit de koloniën, zwarthandelaren en zaken- 
lieden, die allen uit Indonesië waren gevlucht, be- 
vreesd voor de omv)ang, die de strijd om de nationale 
vrijheid daar had aangenomen, hun stem op de 
reactionaire partijen uitbrengen. Bovendien hebben 
een honderdduizend collaborateurs en oorlogsmisda- 
digers, die na Katholieke agitatie uit de gevangenis- 
sen waren ontslagen, meegestemd. 
De kapitalistische pers beschuldigde de communis- 
tische partij van revolutionaire activiteit. Zij schilder- 
de de communisten af als „Ruslands vijfde colonne", 
intimideerde zekere bevolkingsgroepen met ver- 
haaltjes over de communistische boeman, greep 
iedere methode aan om chauvinisme aan te wakke- 
ren en gaf een volkomen verwrongen beeld van de 
communistische politiek ten aanzien van de Indone- 
sische kwestie. De kapitalistische dagbladen eisten, 
dat de Communistische Partij zou worden verboden. 

Rooms-Katholieke en Protestante geestelijken uitten 
felle aanklachten tegen de partij en dwongen Katho- 
lieke en Protestante stemgerechtigden hun stem et 
tegen uit te brengen. 
De reactie had gehoopt door de verkiezingen een 
zware slag toe te brengen aan de communistische 
partij, de enige ware leidster van de gehele arbei- 
dersklasse. Zij trachtte de progressief-democratische 
krachten van het land te vernietigen en dit te be- 
werkstelligen door middel van afpersing en intimida- 
tie, en door het uitoefenen van druk. Onder pressie 
van de reactie gaf de Regering het zelfs op nog lan- 
ger voor te wenden, dat zij de democratische vrij- 
heden handhaafde. Zij verbood de Communistische 
Partij haar verkiezingsprogramma per radio wereld- 
kundig te maken. In de dorpen gingen Katholieke 
priesters en functionarissen van de zogenaamde Par- 
tij van de Arbeid van huis tot huis en dreigden de 
bevolking, dat iedereen, die op de communisten zou 
stemmen, onmiddellijk naar een concentratiekamp zou 
worden gezonden. 
Op de vooravond van de verkiezingen werd bij de 
fabrieken van Philips, waar 25.000 arbeiders werk- 
zaam zijn, een onderzoek ingesteld. Arbeiders, die in 
hef bezit van communistische lectuur bleken te zijn, 
werden gearresteerd en ontslagen. In de provincies 
Brabant en Limburg werden alle communistische ver- 
kiezingsvergaderingen verboden. Leden van de zoge- 
naamde Katholieke Garde en straatschenders, afkom- 
stig uit de Partij van de Arbeid, scheurden commu- 
nistische reclamebiljetten van de muren en verhin- 
derden de verspreiding van de door de Partij uitge- 
geven verkiezingspamfletten. 
Tot zover waren het sprongen van een kat in het 
nauw. Het vervolg van het artikel, dat wij U zullen 
besparen, is een opsomming van door Moskou voor- 
geschreven sprongen, inhoudende de voor de partij 
zo leerrijke zelfcritiek en zelfbeschuldiging, vervolgt 
door beloften van beterschap. 

DE VADER VAN ZIJN VROUW. 

Dat niet iedereen de Nederlandse taal helemaal 
machtig is, is langzamerhand wel bekend. Maar dat 
men z'n gedachten op een wijze weergeeft als de 
man uit Amstelveen deed in een brief naar de Raad 
van Arbeid, dat is bijna ongelooflijk. Ik haalde deze 
historische brief uit het Maandblad voor Amster- 
damse gemeente-ambtenaren, dat het epistel als 
curiosum had opgenomen. Aldus: 

„Tot mijn verbazing deel ik u mede, dat ik op 12 
December met een hersenschudding in de ongeval- 
lenwet ben gaan lopen. En daar ik vader ben van 
een vrouw en 4 kinderen, zitten wij automatis om 
sente te springen. 
Ik mot toch ook betalen mijn huishuur, kosgeld en 
verder levensstanden. Maar ik weet wel mannen met 
dikke beurzen hebben maling aan Jan Grijpstuiver. Ik 
wil u mondeling wel bezoeken, maar als ik er niks 
over hoor neem ik mijn beweging in handen, want 
mijn vrouw verwacht iedere tien minuten een baby. 
Geef me dus uitkering, anders kom ik in geldelijke 
omstandigheden te verkeren. 
Ik blijf in blijde verwachtiijg die zich noemt 

de B." 
(Uit: De Graafschapper.) 

Bij het ter perse gaan van dit nummer, vernamen wij, 
dat de heer ƒ. W, Ou int, één onzer bekende LO- 
leiders uit Zuid-Limburg (Heerlen e.o.), is benoemd 
tot burgemeester der gemeente Brunsum. 
De installatie zal plaats vinden op Zaterdagmiddag 
16 October a.s. 
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FAMILIEBERICHTEN 

Heden ontvingen wij de treurige 
mededeling, dat op 6 October j.1. 
door een noodlottig ongeval is 
overleden, ónze geliefde Zoon, 
Broeder, Zwager en Oom 

Gerrit Jan Niesing 
in de illegaliteit bekend onder de 
naam 

.CHRIS" 
met standplaats Leeuwarden, in de 
ouderdom van 31 iaar. 

J. Niesing 
A. Nieslng-Smilde 
C. R. Korstman-Nieslng 
Ph. J. Korstman 
R. G. Pluim-Niesing 
T. Pluim 
M. Thomas -Niesing 
A. J. Thomas 
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zo spoedig mogelijk voor huis 
buiten. (Olst bij Deventer), 
vrouw goed kunnende koken, 
man huisknecht/tuinman. 
Br. ond. letter T. Boekhandel 
Centaur, Deventer. 
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levert thans weer 

K1PPERED HERRING 

in olie 

in blikverpakking 

(gesterilliseerd, dus houdbaar). 

VRAAGT UW WINKELIER. 

WAGON-EN BRUGGENFABRIEK UTRECHT 1 
VRAAGT 

Bankwerkers 
Machinebankwerkers 
Montagewerkers 
Koperslagers 
Pijpfitters 
Electr. lassers 
Instrumentmakers 

Arbeidsvoorwaarden volgens C.A.O. in 
de Groot Metaalnijverheid. 
Na gebleken geschiktheid mogelijkheid 
tot uitzending naar ons Montagewerk te 
Balik-Papan. 
Schriftelijke sollicitaties te richten aan 
de Afdeling Personeel van werkspoor 
N.V. te Utrecht. 

Stichting voor Maatschappelijk Werk te Arnhem 
vraagt voor haar afdeling jongens een 

GROEPSLEIDER 
Ongehuwd, P.G., leeftijd 22-30 jaar. Gunstige ge- 
legenheid tot practische opleiding voor opvoe- 
dlngs- en sociale arbeid. 
Br. met voll. Inl. en adressen voor Informatie ond. 
no. 5147 Centr. Adv. Bur. „C. A. Rupp", Koning- 
straat 85, Arnhem. 
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...en daarom 

heten w/lj alle afzwaaiende 

Vormers 

Draaiers 
Kernmakers 

HARTELIJK WELKOM 

In ons bedrijf. 

Q. DIKKERS & Co., h.v. 

Hengelo {O.) 
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Losse nnmmers ZO ce&t 

* Onze Gevallenen, de Politieke Delinquenten, en wij. * 

M 

aar al te veel hoort men onder ons 
tegenwoordig de klacht; „Wij kun- 
nen niets meer beginnen, en boven- 

dien: ik steek ook nergens meer een 
hand naar uit: je krijgt toch stank voor 
dank." Met andere woorden: velen onzer 
verslappen, en anderen doen althans 
alsof zij hebben gestreden voor eigen 
eer of eigen positie. Maar wie alleen 
voor zichzelf werkte of bedoelde te 
werken, die staat gevaarlijk dicht bij 
de massa der N.S.B.-ers, al was hij dan 
in dit geval (toevallig?) aan de goede 
kant. En degenen die verslappen, (doen 
wij dat niet allen in meerdere of min- 
dere mate?) mogen wel weer eens her- 
innerd worden aan de verbeten strijd 
onzer gevallenen. 

Onze gevallenen. 
Maar is het niet een enigszins eigen- 
aardige hebbelijkheid van ons, dat wij 
steeds maar weer spreken en schrijven over onze 
gevallenen? Het is nu toch al minstens goed drie 
jaar geleden dat de laatste van hen het leven liet? 
En is niet terecht gezegd, dat de tijd werkt als een 
slijpsteen, die tenslotte alles afstompt en uitholt, zelfs 
verdriet en herinnering? Wordt zodoende een tel- 
kens weerkerend herdenken dan ook niet een hol 
vertoon? Bovendien; wie heeft daar iedere keer weer 
tijd voor? In bezettingstijd schenen de uren vaak 
als met slakkengang voort te kruipen, maar het lijkt 
er veel op, dat de tijd na de bevrijding vleugels 
heeft gekregen, en sindsdien met steeds sneller wiek- 
slag voortvliegt. Tempo, tempo, haal de jaren van 
afbraak en stilzitten weer in, bouw op, jaag voort! 
Wie stil blijft staan en achterom wil zien (en dat 
houdt een herdenking toch in), die wordt voortge- 
jaagd door de steeds meer opstuwende eisen van 
deze tijd, óf hij wordt op zij gedrukt en als oud roest 
aan de kant geschoven. Nee, wie vandaag mee 
wil doen, die moet het: tempo, tempo! in zijn bloed 
voelen kloppen, en die moet niet sentimenteel aan 
het voorbije verleden blijven hangen. Het lijkt dus 
wel zinloos en dom, steeds maar over onze ge- 
vallenen te spreken. 
Daar komt nog bij dat ook nu weer elke dig wel 
genoeg heeft aan zijn eigen kwaad. Wij behoeven 
heus niet aan die zorgen en ellende uit bezettingstijd 
herinnerd te worden. Is niet, al heel gauw na de be- 
vrijding, een nieuwe dreiging komen opzetten, die 
steeds dichterbij komt, en die ons elke dag nieuwe 
zorgen baart? Ik behoef maar te herinneren aan het 
telkens herhaald misbruik van het vetorecht in de 
Vergaderingen der Verenigde Naties, te wijzen op 
de vele stakingen (ook in ons eigen land), waarvan 
schier dagelijks in de kranten te lezen is, en waar- 
van de achtergrond en het doel niet geheel onbe- 
kend zijn, of U een paar titels van boeken te noe- 
men als b.v.: „Ik verkoos de vrijheid", en „Nacht in 
de middag", om U een gevoel van onrust te be 
zorgen. 
Dan denkt Uzelf al aan een ijzeren gordijn, aan het 
waarschuwend voorbeeld van Tsjecho-Slowakije en 
aan de steeds warmer wordende koude oorlog in 
Berlijn. 
Meer dan in 1935 schijnt thans te gelden wat Prof, 
Huizinga schreef in zijn boek: „In de schaduwen 
van morgen": „Wij leven in een bezeten wereld, 
en wij weten het. Het zou voor niemand onver- 
wacht komen, als de waanzin eensklaps uitbrak in 
een razernij, waaruit deze arme mensheid achter- 
bleef in verstomping en verdwazing, de motoren 
nog draaiende, en de vlaggen nog wapperende, maar 
de geest geweken. Alom de twijfel aan de hecht- 
heid van het maatschappelijk stelsel waarin wij leven, 
een vage angst voor de naaste toekomst, gevoelens 
van daling en ondergang van de beschaving. Het 
zijn niet louter benauwingen die ons overvallen in 

„DE ZWERVER" 
Prins Hendrikkade 152 - Amsterdam-C. 
Telefoon; Red. 44566 * Adm. 41063 

Tyr an dat zó maar: het in één adem noemen van onze, gevallenen en de politieke 
delinquenten? Ligt daar niet een onoverbrugbare kloof tussen, en is het niet 

zó, dat de politieke delinquenten mede schuldig staan, direct of indirect, aan de 
dood van velen onzer vrienden uit de bezettingstijd? 
En wij mogen het toch nimmer dulden, dat tussen onze gevallenen en ons 
deze verraders van volk en vaderland worden geplaatst? 
Inderdaad had ik, om deze obstructie te kunnen ontgaan, misschien beter als 
opschrift kunnen plaatsen: In 't verleden ligt het heden, in het nu wat worden 
zal. Want daarin ligt de, zo zonder meer echter te weinig concrete, waar- 
schuwing verborgen, die ik wilde laten horen. 
Maar laat ik direct alle misverstand wegnemen door duidelijk en concreet de 
bedoeling van het opschrift weer te geven. Die is, dat wij ons nog weer eens 
heel bewust gaan afvragen, wat wij aan onze vele gevallenen verplicht zijn, 
o.a. ook ten aanzien van de politieke delinquenten. 

de ijle uren van de nacht als de levensvlam laag 
brandt  Het zijn weloverwogen verwachtingen, 
op waarneming en oordeel gegrond. De feiten over- 
stelpen ons. Wij zien voor ogen hoe bijna alle dingen 
die eenmaal vast en heilig schenen, wankel zijn ge- 
worden: waarheid, menselijkheid, rede en recht " 
En als dan zo de thans levende mensheid in groot 
gevaar verkeert, dan gaat men toch niet spreken 
over mensen die er al lang niet meer zijn? 
En toch, geachte lezers: ja! 
Juist nu er opnieuw gevaar dreigt, is het goed, ons 
de heldenmoed en de getrouwheid tot in de dood 
van onze gevallenen voor ogen te halen. Wij kun- 
nen en mogen ons warmen aan hun Vaderlands- 
liefde, en dit kan ons optrekken uit de sleur waarin 
wij zijn gaan leven. 
Maar zeker niet alleen daarom noemen wij onze ge- 
vallen vrienden. Ook niet alleen omdat wij dank 
verplicht zijn aan hun nagedachtenis voor de vrij- 
heid, die mede door hun plichtsgetrouwheid ons deel 
is geworden. 
Doch wij hebben nog andere verplichtingen aan hen: 
het inlossen van beloften, die wij hun bij hun leven 
hebben gedaan, zij het dan misschien ook zonder zo- 
veel woorden. Allereerst, dat er voor de nagelaten 
betrekkingen zou worden gezorgd. In hun laatste 
ogenblikken zullen vrij zeker hun gedachten bi) hun 
dierbaren zijn geweest, en zullen zij steun hebben 
gehad aan onze beloften, waarvan zij hebben ver- 
trouwd, dat wij ze zouden nakomen. 
En nu vraag ik niet veel, alleen dit ene (ook aan 
mijzelf): hebben wij werkelijk voor honderd procent 
in dezen gedaan wat wij konden en wat wij moesten 
doen? 
Een heenwijzing naar de Stichting 1940—1945 
(waaraan alle hulde!) is niet voldoende. Wij mogen 
onze plicht niet geheel aan anderen delegeren. En 
naast en behalve de financiële kant van deze zaak 
is daar nog zoveel meer: een onverwacht en onge- 
dwongen bezoek, een vriendelijk woord en een aar- 
dige geste kunnen zoveel betekenen voor hen die zo 
erg veel missen. Wij weten het wel, maar wat doen 
wij met die wetenschap? 
Doch behalve hun nagelaten betrekkingen zijn daar 
nog de idealen waarvoor zij streden, en waarvan de 
vervulling nog in velerlei opzicht niet is bereikt. Op 
hoevele van hun graven lezen wij niet: „Hij stierf 
in de strijd voor vrijheid en recht." 

Voor vrijheid en recht. 
Mooie woorden, maar wat is er van beide terecht 
gekomen nu wij weer in vrijheid en in een rechts- 
staat leven? En als ik het woord „recht" noem, dan 
denk ik aan het geknutsel van vele zuiveringsraden. 
Als ik mijn eigen ervaring dienaangaande vertel, dan 
weet ik dat velen Uwer daarin hun eigen belevenis- 
sen terugvinden. 
In December 1945 kreeg ik een telegrafisch verzoek 
van de Minister van Landbouw, hem ogenblikkelijk 
per telegram te willen melden of ik zitting wilde 
nemen in een met name genoemde zuiveringsraad. 
Hoewel er weinig tijd voor beschikbaar was, meldde 
ik, dat ik gaarne het recht wilde dienen en daarom 

accepteerde. Natuurlijk per telegram; er 
scheen immers haast bij te zijn, en dat 
beviel mij. 
In Maart 1946 kwam het volgende be- 
richt: zo en zo zag de Commissie er uit 
en dat en dat was het adres. Zo spoe- 
dig mogelijk zou de Commissie bij elkaar 
worden geroepen. Het jaar 1946 ver- 
streek  bijna voor er iets gebeurde. 
En dat „iets" was de mededeling, dat het 
mandaat verlengd werd tot 31 December 
1947. Zo verstreek ook het jaar 1947, 
Maar denkt U niet, dat er niets gebeur- 
de: in 't begin van 1948 kwam nJ. hel 
bericht, dat in de loop van dit Jaar de 
zuiveringsraden definitief zouden worden 
opgeheven, maar dat ik alvast bedankt 
werd voor de vele en voortreffelijke 
diensten den lande bewezen. 
Onlangs kwam een briefje het overlijden 
melden van dit doodgeboren kind. Maar 

zijn deze zuiveringsraden dan alleen ingesteld om 
die lastige illegalen een indruk te geven, dat er 
recht zou worden gesproken, of zouden misschien 
alle gevallen alleen door het tribunaal zijn behan- 
deld ? 
Recht, ja dan denk ik ook aan de verdediging der 
politieke delinquenten. En dan moet direct en onvoor- 
waardelijk worden toegegeven, dat ook déze mensen 
volledig recht hebben op verdediging. Maar behoort 
het ook bij een juiste rechtspraak, wanneer door 
sommige advocaten telkens weer hun goedbetalende 
delinquente cliënten worden voorgesteld als onschul- 
dige onnozelen, goedbedoelende misleiden, en als 
mensen, die, nou ja, wel een beetje fout, maar verder 
toch zulke beste Vaderlanders waren? Krijgt men 
soms niet de indruk dat, althans in de ogen van 
enkele dezer verdedigers, de grootste verraders de 
voortreffelijkste Nederlanders waren? En moet men 
dikwijls niet geloven, dat de felste verzetsstrijders 
eigenlijk de grootste schurken waren? 
Natuurlijk worden de illegalen tot franc-tireurs in de 
ogen van hen, die de roofoverval in 1940 een nor- 
male oorlogvoering achten. Maar welke kronkel moet 
er zijn in de hersens van hen, die de moordenaars 
der gegijzelden en de 'daders van represaillemoorden 
op onschuldigen, durven voor te stellen als onschul- 
dige slachtoffers van de omstandigheden, en als 
goedwillende mensen, die, nou ja, toch ook gestuurd 
werden? Een soldaat moet immers gehoorzamen, niet- 
waar? Sie wissen doch auch — Befehl ist Befehl. 
Op deze manier is er geen enkele schuldige, en zo 
wordt elke rechtspraak onmogelijk gemaakt, 
In deze lijn is het ook begrijpelijk, dat massamoorde- 
naars worden veroordeeld tot 10 of 15 jaar gevan- 
genisstraf. 
En wanneer een enkele keer iemand ter dood wordt 
veroordeeld, dan moet het vonnis ook spoedig vol- 
trokken worden. Niet maar steeds de veroordeelde 
laten zweven tussen hoop en vrees; dat is onmen- 
selijk. 
Wij vragen slechts, nee, wij mógen en móeten eisen, 

(Vervolg op pag. 2). 

Quousque Tandem.... — 

In Nijmegen werd onlangs een auto 
van de P.T.T. met aanzienlijke waarde 
door onbekenden ..weggereden" en 
beroofd. 
Tot nu toe van de daders geen spoor. 
Dezer dagen kwam bij een van de 
Nijmeegse oud K.P.-ers een recher- 
cheur zo eens informeren, of misschien 
de K.P. daar meer van wist.... 
Avonturiers, gauwdieven, terroristen. .. 
Die moffen hadden toch maar gelijk 
en de Nederlandse politie heeft toch 
maar goed van zijn school geprofiteerd. 



(VER VOLG HOOFDARTIKEL) 

mede om de strijd onzer gevallenen: recht, geen haar 
minder, maar ook niets meer. 
p n bij dit laatste denk ik, hoe vreemd het in 

' dit verband ook moge schijnen, aan onze poli- 
tieke delinquenten, die na berechting zijn vrijgelaten, 
en nu weer hun plaats zoeken in de maatschappij. 
En dan wil ik direct erkennen, dat naar mijn be- 
scheiden mening fout is, wat de Minister van Bin- 
nenlandse Zaken onlangs bekend maakte, dat n.1. in 
het algemeen, degenen, die eervol ontslagen zijn op 
grond van hun houding in bezettingstijd, thans wel 
weer in overheidsdienst kunnen worden opgenomen. 
Daartegen ziet deze Minister geen bezwaar. Maar 
het komt mij voor dat er toch wel bezwaren zijn. 
In de jaren 1940 tot 1945 hebben velen dezer over- 
heidsdienaren, door hun ambtelijke kennis, de vijand 
onschatbare diensten bewezen. Hetzelfde zouden zij, 
bij heropneming in het ambtelijk apparaat, een even- 
tueel nieuwe vijand kunnen doen. Daarom zou ik het 
liêver omgekeerd zien: in een heel enkel uitzonde- 
ringsgeval, waarbij de goede wil van de ontslagene 
herhaald en overduidelijk is gebleken, zou tot zulk 
een herplaatsing misschien kunnen worden overge- 
gaan, maar in het algemeen zie ik zeer ernstige be- 
zwaren. 
Doch evenzeer acht ik het fout, wanneer wij zulke 
berechte delinquenten, nog een trap na zouden ge- 
ven. Daarbij wil ik niet spreken over wat enkelen 
nog steeds propageren: gooi ze een steen door de 
ruiten! Dat miskent de rechtsstaat, waarin wij nu 
weer mogen leven en dat is te kwajongensachtig, dan 
dat ik er nog een woord aan zou willen wijden. Zo- 
iets zou een serieus verzetsstrijder uit bezettingstijd 
zeer ernstig degraderen. 
Neen, op gevaar af, dat men mij inconsequent zal 
noemen, na hetgeen door mij gezegd is over de 
moordenaars uit die tijd, wil ik als mijn positieve 
overtuiging weergeven, dat wij, juist wij, een hel- 
pende taak hebben tegenover deze vrijgelatenen. 
Hier moet ik, tenzij ik zeer positief het tegendeel 
zou weten, aannemen, dat zij he-recht zijn, dat dus 
hun rechters inderdaad recht hebben gesproken. 
Als wij daarna ook nog weer eens „recht" zouden 
willen oefenen, dan zouden wij twee grove fouten 
maken. Allereerst een practische en tactische fout; 
als ieder hen links Iaat liggen, zoeken en vinden zij 
tenslotte alleen weer elkaar met vrij zeker al de 
ellendige gevolgen vandicn. De meest malcontenten 
onder hen zullen dan ook de gocdwillenden meesle- 

de vmeteid 

land 

Kledingindustrie H. Smits en Co. N.V. vraagt voor 
spoedige indiensttreding een Onzichthaar-Stopstcr 
of iemand, die daarvoor opgeleid wenst te worden. 
Sollicitaties schriftelijk of mondeling. 

Adv. Dagblad van het Oosten. 
Chemische Strijksters gevraagd, eventueel ook 
voor enkele dagen per week. Adv. Trouw. 

Nieuwe perspectieven voor de arbeidsmarkt. We 
hebben ons in Almelo aan de fabriek gemeld om op- 
geleid te worden tot onzichtbaar-stopster. 't Gaf eerst 
wat moeilijkheden, want de fabrieksbaas zag ons eerst 
in 't geheel niet, zo onzichtbaar hadden we ons ge- 
maakt. Maar nu we het vak wat beter kennen, krijgt 
hij ons helemaal niet meer te zien, behalve aan 't 
eind van de week, wanneer de lonen uitbetaald wor- 
den. En toch is de baas uitermate tevreden over ons, 
want wij zijn, zonder zelfverheffing gezegd, de beste 
onzichtbare stopster, die hij heeft kunnen krijgen. Dat 
baantje van chemische strijkster doen we er en pas- 
sant ook nog bij. We zullen het nog wel eens tot 
stille Vennoot in een of andere onderneming brengen. 

Alle mannelijke personen, geboren in 1931 en eer- 
der, ontvangen een tabakskaart. Alle personen ge 
boren in 1932 en later ontvangen een versnape- 
ringskaarf. Aan alle vrouwelijke personen, geboren 
in 1931 en eerder zal een zogenaamde diversen- 
kaart worden uitgereikt. 

(Officieel bericht). 
Zo, de dames, die met minachting neerzagen op haar 
zusteren, die een gemengde kaart namen, staan er 
fraai op. Nu dwingt de Regering ze om ook zo'n 
kaart te nemen, waarop zo nu en dan een rokertje ge- 
nomen moet worden. Waar blijft de hooggeroemde 
vrijheid? Of zou de Minister op deze wijze zijn vrouw 
willen dwingen hem een extra-rookbonnetje te ver- 
schaffen? Dan zullen wij, mannen er vrede mee heb- 
ben Maar anders  

pen, en als geheel worden zij dan o zo gemakkelijk 
tot een (nieuwe?) vijfde colonne. Dat kan voor ons 
volk levensgevaarlijk worden. 
Maar in de tweede plaats eisen wij dan ook méér 
dan recht, en treden in zekere zin als eigen rech- 
ters op. Ik weet wel, dat het niet gemakkelijk is, hun 
weer de helpende hand te reiken, en daar zullen wij 
ook inderdaad wel het een en ander bij moeten over- 
winnen, maar het is naar mijn overtuiging noodza- 
kelijk. Zelfs meen ik, dat het zó is, dat wij de eer- 
sten moeten zijn, die ons aanbieden voor toezicht- 
houder. Vooral degenen onder ons (en dat zijn er 
immers velen), die zich Christenen noemen, hebben 
hier een taak. En voor ons allen geldt, naar mijn 
overtuiging, dat wij het dienen van het recht (en 
dat zie ik ook hierin) o.m. verplicht zijn aan onze 
gevallenen. 
Trouwens: als wij deze vrijgelaten en berechte poli- 
tieke delinquenten uit de maatschappij willen ver- 
bannen, dan zullen wij dit stellig en eerder moeten 
doen met hen die vandaag nog communist durven 
te blijven. 
En dit brengt mij direct op het tweede punt, 

waarover ik nog iets wilde zeggen: de strijd 
voor de vrijheid. Want het is duidelijk, dat de com- 
munisten, aangesloten als zij zijn bij de Kominform, 
hun. orders uit Rusland ontvangen. En dat zij, als 
Stalin de tijd rijp zou achten voor inlijving van ons 
land bij de Sowjet Unie, zijn wensen en bevelen 
zullen stellen boven die van onze Regering, Zo zijn 
zij vandaag (of zij dat nu allemaal doorhebben of 
niet) voortdurende belagers van onze vrijheid. Tegen 
dezulken hebben onze gevallenen gestreden, en wij 
zijn aan hen, aan ons verleden als volk van Neder- 
land, en aan onze eigen strijd uit bezettingstijd, ver- 
plicht ons daartegen te weer te stellen. Niet met 
illegale middelen, evenals zij het doen. Dat mag 
niet, maar dat hoeft ook niet; er is duidelijk een 
legale weg. Onze Regering, die het gevaar minstens 
evengoed, en vrij zeker beter, ziet dan wij, heeft 
de nationale reserve, de hulppolitie enz. opgericht, 
en dit alles wordt overkoepeld door het comité tot 
steun aan het wettig gezag. En nu zullen er velen 
onder ons zijn, die met mij politieke tegenstanders 
zijn van de huidige regering, en die vele en grote 
bezwaren hebben tegen belangrijke onderdelen van 
de regeringspolitiek, maar het is onze wettige Rege- 
ring, die in dezen een niet onduidelijke taal heeft 
gesproken, waarmee wij ons allen moeten kunnen 
verenigen. Gij zijt het vrij zeker allen met mij eens, 
dat er gevaar dreigt, maar waarom zijn dan zo wei- 
nigen van ons aangesloten bij: „Steun Wettig Ge- 
zag": nationale reserve, hulppolitie of grensbewa- 
kingstroepen? Is dan ineens de Jan Saliegeesl in ons 
gevaren, of zijn wij met blindheid geslagen? Ik be- 
grijp dit niet. De verzetsstrijders uit bezettingstijd 
moesten toch de eersten zijn? Ik doe hier een drin- 
gend appèl op al de lezers van „De Zwerver": wordt 
wakker! meldt U aan, toont, dat wij nog niet futloos 
zijn, en dat wij meer kunnen dan kankeren! 
Maar er is nog een andere vrijheidsaanranding die 
wij al te gemakkelijk aanvaarden. Hoevele honder- 
den, en misschien duizenden, zitten er in de Indone- 
sische kampen nog geïnterneerd naar de ge- 
loofwaardige berichten die wij ontvangen. Welk een 
vreselijke ellende moet daar geleden worden. Als 
wij er maar de helft van geloven, dan nog moesten 
alle oud-K.P.-ers en -LO-ers, dan moesten alle 
GOIW-ers en niet bij ons aangesloten oud-illegalen 
als één man opstaan, om van onze Regering te eisen 
(want recht mogen en moeten wij eisen), dat zij 
geen woord meer met de republikeinse machthebbers 
wil spreken, althans niet, voor ook de laatste dezer ten 
onrechte van hun vrijheid beroofden, is vrijgelaten. 

Nederland, past op Uw saeck! Wij zitten vandaag 
met de gevolgen van vele fouten uit het ver- 

leden. En als wij niet oppassen, zullen in de toe- 
komst de wrange vruchten van bijna onherstelbare 
fouten uit het heden worden geplukt. Als wij niet 
oppassen, dan worden de massamoordenaars uit be- 
zettingstijd straks, zonder hun gerechte straf, weer 
losgelaten op het Nederlandse volk. Als wij niet 
oppassen, dan hebben straks de communisten hier 
het heft in handen en weg zijn dan recht en vrij- 
heid. Als wij niet oppassen, dan worden de politieke 
delinquenten tot vijfde colonne, en nogmaals: als 
wij niet oppassen, dan wordt nog langer op rijks- 
grondgebied het recht vertrapt, en de vrijheid tot 
een paskwil. 
Daarom: willen wij nog het recht houden ons oud- 
KP-er, oud-LO-er, in 't kort; oud-illegale-werker 
te mogen noemen, ja, willen wij nog verder het recht 
houden, herdenkingen onzer gevallenen te organi- 
seren, dan moeten wij, vandaag nog, daarnaar han- 
delen! Dan moeten wij van slapers weer strijders 
worden. 
Van deze plaats wil ik een woord van warme hulde 
brengen aan onze O.V.W.-ers, onze vrienden uit be- 
zettingstijd. 
Met weemoed herdenken wij ook hun gevallenen. 
Laten wij ons niet behoeven te schamen, dat wij hun 
nagedachtenis durven noemen. 
Laat het zo zijn, dat wij onze terugkerende O.V.W.-ers 
in de ogen kunnen en durven te zien. Laat het be- 
dreigde Vaderland niet tevergeefs op ons een beroep 
doen. Ik meen U de U welbekende weg te hebben 
gewezen. Slapers: ontwaakt! Vóór het te laat is! 

F. OMTA. 

WERE|DI 

NIETS GELEERD 
De nazi's schijnen weer tot hun geliefde sport 
van schending van Joodse begraafplaatsen te zijn 
teruggekeerd: op een rechtszitting in Frankfort 
moest dezer dagen een man tot maand ge- 
vangenisstraf worden veroordeeld, omdat hij de 
grafstenen van een Joods kerkhof, — zijns inziens 
„een hoop rommel" — misbruikt had om zijn 
huis te repareren. 
— Dit individu heeft kennelijk nog niets ge- 
leerd, maar er lijkt toch wel iets te zijn ver- 
anderd: vroeger zou hij tot edelgermaan gebom- 
bardeerd zijn, thans krijgt hij maand gevan- 
genisstraf. « 

9000. 
De heer Van Schie, hoofd van het informatie- 
bureau van het Nederlandse Rode Kruis in In- 
donesië, aldus lazen wij in „De Volkskrant", 
schat het aantal Europeanen en Indo-Europeanen 
in de Republiek thans nog op acht a negen dui- 
zend. 
— Dit getal is nagenoeg even groot als dat van 
hen, die momenteel nog in de Nederlandse straf- 
kampen vertoeven. Het is meer dan tijd dat de 
barmhartigheid van onze regering en ons volk 
zich gaat richten op deze negen duizend, die nu 
al meer dan drie jaren onverdiend een leven zon- 
der uitzicht in vijandige strafkampen leiden. 

A 
LANDVERRAAD. 
Kennelijk met instemming, citeert „De Linie" uit 
haar Vlaamse collega onder meer het volgende: 
„Vroeger, toen de nationale souvereine staat nog 
op de best-bruikbare manier beantwoordde aan 
de organisatorische behoeften der mensheid, was 
er geen evidenter verraad mogelijk dan dat van 
de man die zich in oorlogstijd afwendde van de 
eigen nationale overheid en zich keerde naar de 
vijand. Thans komen er situaties voor, waarin het 
verraderlijk karakter van zulk een optreden be- 
twistbaar is. De grote politieke en sociale proble- 
men storen zich aan te eng geworden nationale 
grenzen niet meer  
Dit betekent dat er in de collaboratie inderdaad 
problemen schuilen; en in de repressie evenzeer. 

( Iedereen weet het. En niemand durft het te zeg- 
gen. Het is opvallend hoevelen er zijn die onder 
vier ogen voetstoots toegeven, dat wij met de 
repressie in een toestand zijn gekomen, die on- 
houdbaar moet heten." 
•— Leve de landverraders! 

EEN VERGISSING? 
Een onderzoek van de Algemene Rekenkamer heeft 
aan het licht gebracht, dat een gestaakte secreta- 
ris-generaal van een ministerie, die tijdens de oor- 
log van de Duitsers de functie en het salaris van 
een minister mocht waarnemen, tot voor kort nog 
altijd dat ministerssalaris heeft uitbetaald gekregen, 
door een „administratieve vergissing". 
— Een vergissing, of een premie op de collabo- 
ratie? 

  VOORUITGANG   

Terwijl de wereld kreunt in haar voegen om de 
machtsstrijd, die op haar oude rug uitgevochten 
wordt en de schitterendste mannen met onmeet- 
baar kleine stapjes de cultuur vooruitbrengen, 
wordt 't oog opeens weldadig getroffen door een 
verrassende sprong vooruit. 
Zo'n sprong werd de geslaagde recordpoging van 
de vlaggestokzitter, die 70 dagen, 23 uur, 33 mi- 
nuten en 10 seconden lang de wereld in extase 
hield, voordat hij als een ongekroonde koning, 
wereldrecordhouder vlaggestokzitten, afdaalde 
naar de aarde, waar kleine mensen prutsen om 
er iets van terecht te brengen. 
Vergis U niet. Wij waarderen deze successen ■—■ 
afgezien van de hoogtevrees; 70 dagen lang op 
een stok van 50 voet hoog — nog niet zo, maar 
deze man is zijn tijd ver vooruit. Over 50 jaar 
zullen dergelijke gebeurtenissen in de geschiede- 
nisboeken terechtkomen om onze roemrijke tijd te 
typeren. Iedere tijd heeft zijn eigen glorie. De 
onze, die van de wereldrecords. 
En een record van bijzondere allure moet men 
dat achten, waarin een dagenlange wijze contem- 
platie bovenop een paal en herinnerend aan een 
grijs, maar schoon verleden, gepaard gaat met een 
dorst naar succes, waaraan juist onze tijd zo rijk is. 
Voorwaar een treffende synthese. 



Na de goedkeuring van het verdelings- 
plan, begonnen de Britten stuksge- 

wijze hun troepen terug te trekken en 
aldus lieten zij leegte na leegte na. Joden 
zowel als Arabieren stonden telkens 
gereed om beslag te leggen op het be- 
trokken gebied en joegen tegelijkertijd 
hun para-militaire troepen en benden 
het vacuum binnen. Zo braken heftige 
conflicten uit en ontstond de burger- 
oorlog, die eindigde in een gedecideerde 
overwinning voor de Joden, dit tot gro- 
te verbazing van de wereld, die zeer 
wel wist, dat de Joden numeriek zwak- 
ker waren en dat de Britse burgerlijke 
en militaire autoriteiten de Arabieren 
begunstigden. Eén voorbeeld bestaat er, 
dat omtrent deze begunstiging geen twij- 
fel laat: het grote en voor 30.000 mili- 
tairen ingerichte kamp Sarafand zou door 
de Engelsen aan het Joodse Agentschap 
worden verkocht 
  Plotseling werd deze overeen- 
éJJ komst opgezegd en de Britse com- 

mandant droeg het kamp aan de 
Arabieren over. Niettemin heb- 

ben de Joden het kamp toch overweldigd 
en in bezit genomen. 
Het korte tijdperk van de burgeroorlog 
is een vrijwel ononderbroken reeks van 
stoute daden en kloeke ondernemingen 
van de zijde der Joden. 
Dat de Palestijnse Arabieren de strijd 
tegen de Joden in deze burgeroorlog ver- 
loren hebben, behoeft geen reden tot 
schaamte voor hen te zijn. Zij hadden 
geen ideaal waarvoor zij kónden vech- 
ten. De strijd werd hun opgedrongen 
door belangen van buiten, vooral door 
de goeddeels territoriale aspiraties van 
de Arabische nabuur-staten. De door- 
snee-Arabier in Palestina is nogal ge- 
makkelijk en vredelievend en heeft 
geen plannen tot het voeren van oor- 
log, zolang zijn persoonlijke belangen 
niet rechtstreeks worden aangetast. Hij 
had het ook betrekkelijk goed in Palesti- 
na. Beter zelfs dan zijn stamgenoten in 
de omliggende Arabische landen. De 
voordelen van de onverdroten doorge- 
zette Joodse kolonisatie waren ook hem 
ten goede gekomen. Het sterfte-cijfer 
was lager, de medische verzorging 
beter, de lonen en het beschavingspeil 
hoger dan in de Arabische landen. Over 
de periode van de Joods-Arabische 
burger-oorlog beweert men, dat de lo- 
cale Arabische bevolking van Palestina 
geen zin had om te vechten en dat zij 
daarom binnen zo korte tijd verslagen 
werd. Optimisten nemen zelfs aan, dat 
de wrijving tussen beide partijen zo 
klein was, dat men b.v. de verdeling 
van Palestina binnen een week op min- 
nelijke wijze had kunnen uitvoeren, 
indien de nabuurstaten niet waren bin- 
nengevallen . 

Reeds voor het vertrek der Britse 
troepen stond het vast, dat Pales- 

tina een prooi zou worden van oorlog 
en chaos. Het Joodse Agentschap had 
n.1. officieel de vorming van een rege- 
ring bekend gemaakt, die een openbaar 
Ichaam zou worden, zodra de Engelsen 
het land zouden verlaten. Alle plannen 
lagen gereed en de Zionistische Raad 
te Tel-Aviv had al een lijst van leden 
van het Joodse Kabinet goedgekeurd. 
Het antwoord van Arabische zijde op 
de vorming van deze Zionistische rege- 
ring luidde; mobilisatie. Nog voordat 
de Britten heengingen, las David Ben 
Goerion de onafhankelijkheidsverklaring 
van de staat „Israël" voor aan zijn 
voorlopige regering en enkele geïnvi- 
teerden. 
De proclamatie luidde aldus: „Wij, leden 
van de Nationale Raad, vertegenwoor- 
digend het Joodse volk in Palestina en 
de Zionistische beweging van de we- 
reld, kwamen bijeen in plechtige ver- 
gadering op de dag van beëindiging 
van het Britse mandaat over Palestina; 
krachtens het natuurlijke en historische 
recht van het Joodse volk en op grond 
van de resolutie van de Algemene Ver- 
gadering der Verenigde Naties, procla- 
meren wij hierbij de vestiging van een 
Joodse staat in Palestina genaamd: 
Israël. De staat zal openstaan voor alle 
Joodse immigranten, zal de ontwikke- 
ling van het land bevorderen voor al 
zijn inwoners, zal gebaseerd zijn op, de 
beginselen van vrijheid, rechtvaardig- 
heid en vrede, geleerd door de He- 
breeuwse profeten, zal volledige sociale 
en politieke gelijkheid garanderen aan 
al zijn burgers, ongeacht ras, afkomst 
of sexe en zal instaan voor de volledige 
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vrijheid van onderwijs en cultuur. 
„Met vertrouwen in God Almachtig 
ondertekenen wij deze verklaring in de 
stad Tel-Aviv, op deze vooravond van 
de Sabath, de vijfde dag van lyar 5708 
(volgens de Joodse jaartelling, 14 Mei 
1948)." 
In de proclamatie kon men voorts le- 
zen, dat vóór 1 October 1948 een con- 
stituerende vergadering een grondwet 
zal opstellen. De huidige Nationale 
Raad zal als voorlopige regering fun- 
geren, totdat vertegenwoordigende licha- 
men krachtens de nieuwe grondwet ge- 
kozen zullen zijn. 
Dit gebeurde Vrijdag, 14 Mei 1948 
's middags te 4 uur. 's Nachts om 12 
uur eindigde het Britse mandaat. 
Heilig zijn de Joden hun tradities. Zelfs 
deze weergaloos belangrijke, historische 
gebeurtenis, de geboorte van een onaf- 
hankelijke Joodse staat, gaf geen reden 
om af te wijken van de traditie, om op 
Vrijdagavond geen onheilige handelin- 
gen te verrichten met het oog op de 
volgende Heilige Sabath. , 
De proclamatie vond plaats in het con- 
certzaaltje van een museum in Tel- 
Aviv. Niet zonder reden waarschijnlijk. 
Dit museum was het vroegere woonhuis 
van Meier Dizengoff, een Roemeens 
koopman, die naar Palestina was geko- 
men en daar met enkelen in 1908 de 
stad Tel-Aviv stichtte, waarvan hij de 
burgervader werd. 
De eigen Joodse staat was dus een niet 
te loochenen feit geworden en velen 

zullen op die dag teruggedacht hebben 
aan de hautain eh dwaas klinkende woor- 
den .van David Ben Goerion, nog geen 
anderhalf jaar geleden tot journalisten 
gesproken; „Ik heb thans de overtuiging, 
dat ik, alvorens te sterven, de Joodse 
staat aanschouwen zal." 
Binnen enkele dagen erkenden Amerika 
en Rusland de nieuwe staat de facto en 
gaven hem aldus een stevige rugge- 
graat in de internationale botsingen, die 
zonder twijfel om hem zouden ontstaan. 
Vrijdagmiddag las Goerion, de premier 
van de nieuwe staat, de proclamatie 
voor en Zaterdagmorgen bombardeerden 
de eerste Egyptische vliegtuigen Tel- 
Aviv. Vier Arabische landen overschre- 
den de grenzen van de jonge staat met 
legers, die zij „bevrijdingslegers" noem- 
den en die de „vrede" naar Palestina 
kwamen brengen. De periode van de 
formele oorlog was aangebroken. Israël 
werd onmiddellijk bij zijn geboorte Over- 
vallen door 4 legers, oprukkend vanuit 
Syrië, Irak, Trans-Jordanië en Egypte 
en daarenboven nog door een gedeelte 
van de zich in Palestina zelf bevinden- 
de paramilitaire, Arabische benden. 
Tegenover deze georganiseerde troepen- 
macht staat het Joodse leger, zo men 
de strijdkrachten van Israël met een 
dermate weidse naam betitelen mag. In 
feite is het een samenraapsel van slecht 
bewapende en ongeoefende strijders. 
Dit is uiteraard zeer goed verklaarbaar. 
Onder de Britse mandaatregering moch- 

OPENHARTIGHEID 

Met een openhartigheid, die gisteren wel maar vandaag niet meer ont- 
stelt, spreken en schrijven de mensen over sociale problemen en noden. 

De betekenis hiervan valt niet te onderschatten in een tijd, die de naweeën 
draagt van de jongste oorlog en tevens zwanger gaat aan onrust, wan- 
trouwen en onzekerheid omtrent de toekomst. De komende tijd spiegelt zich 
ongetwijfeld in onze dagen vooruit. Het heeft geen zin dit te verhelen. 
Integendeel, we mogen dit verschijnsel met de zin voor realiteit constateren 
en hierbij de hoop uitspreken, dat de problemen mogen benaderd en de 
noden opgelost worden met verstandelijk inzicht en goede wil gegrondvest 
op de Christelijke beginselen. 
Zoals de evolutie naar een nieuw tijdperk zich openbaart, zo zal het nieuwe 
tijdperk ook eenmaal zijn. De mensen van heden bereiden het voor. 
Zij zijn in de letterlijke zin van het woord de voorlopers van een nieuwe 
sociale orde. Dit kost ook buiten de oorlog, bloed en tranen, zoals de blad- 
zijden van de hedendaagse geschiedenis beschrijven. 
De openhartigheid vooral op sociaal gebied, die bij de een tot het verstand 
en bij de ander tot het hart spreekt of als klare taal tot beide komt, juichen 
wij toe. Maar wij betreuren in deze openhartigheid het te veel aan natuur- 
lijke en het te weinig aan bovennatuurlijke visie. De openhartigheid van 
velen is, ondanks verstandelijk inzicht en goede wil, te menselijk en te neu- 
traal. Zij mist het Christelijk perspectief, de afstand van het tijdelijke, de 
horizon van de eeuwigheid. 

.Deze openhartigheid aanvaardt men en men zwicht er voor onder de kracht 
van de openbare mening en de drang der omstandigheden. Zij draagt in 
zekere zin het kenmerk der onverschilligheid, is dus niet bezield en spoort 
niet aan tot dadendrang zoals de Christelijke sociale liefde in alle open- 
hartigheid zich uiten moet in een levenhartslag en dadendrang. 
Zij treft wel tijdelijke maatregelen ter stoffelijke verbetering, maar bouwt 
geen betere, geen Christelijke orde en mentaliteit op. Gedurende korte tijd 
kan zij mensen wel dichter tot elkander brengen, maar zij mist het cement 
der blijvende binding, waardering en samenwerking. 
Het is om het in één woord te zeggen een openhartigheid zonder God, zowel 
in het privé als in het openbare leven van vele, ook zich Christenen noemen- 
de mensen. Deze vaak naar schijn en dikwijls niet in wezen goedwillende 
openhartigheid is een gevaar voor het Christelijk oordeel en geweten. 
Het is de fraai geborduurde mantel van de neutraliteit, die E. Hello, met 
een niet uit te drukken ontsteltenis sloeg. Het is de trompet die luid 's men- 
sen rechten en vrijheden uitschettert, verlokkend en fascinerend, waarbij de 
erkenning van Gods rechten, die er nochtans aan vooraf moeten gaan, niet 
mee tellen. De neutraliteit in het kleed van haar openhartigheid, heet in de 
mond van Velen; ruimheid van geest, breedheid van levensopvatting, het 
breken met bekrompen beginselen en vrijheid van woord. 
De mens, die echter zijn leven op God moet richten, kan het hiermede niet 
eens zijn. Als iedere ezel, volgens Cavour, met de staat van beleg kan 
regeren, dan ontbreekt het ons de laatste jaren aan ezels niet. 
Daarom zeggen wij Pestalozzi in alle openhartigheid na: „Geen mens maar 
een onmens is de mens zonder God en zonder liefde." 
Hij, die zijn hart kan openen voor God is pas waarlijk openhartig voor de 
mensen. 

„JAN PATRIOT". 

ten de Joden geen leger of wapens be- 
zitten. Wat zij toch aan wapens en sol- 
daten bezaten, bezaten zij dus clandestien. 
Onmiddellijk na de liquidatie van het 
Engelse bestuur volgde de invasie der 
georganiseerde Arabische legers en het 
was voor de Joden dus onmogelijk, hun 
clandestiene strijdmacht binnen een et- 
maal te reorganiseren tot een moderne 
legermacht 
De strategische situatie is opmerkelijk. 
Het strijdtoneel ligt in Palestina, dat 
als geheel zo groot is als een Frans 
departement en in deze beperkte' ruimte 
zijn vijf a zes gevechtsfronten ontstaan. 
De onderlinge afstanden zijn derhalve 
zeer klein en de militaire situatie is 
dientengevolge uitermate verward. Zon- 
der de benardheid van de Joodse positie 
over het hoofd te zien is wel het meest 
opmerkelijk (óf onverklaarbaar?) het 
feit, dat het „Israëlische leger" de Ara- 
bische strijdkrachten heeft weerstaan, 
en dat niet alleen, doch haar ook heeft 
teruggedrongen en volgens militaire des- 
kundigen de meerdere is. Voor dit hoogst 
merkwaardige feit worden uiteenlopen- 
de verklaringen gegeven. Men meent het 
te moeten toeschrijven enerzijds aan de 
perfecte militaire geschooldheid van de 
30.000 Joden, die in de tweede wereld- 
oorlog aan de zijde der geallieerden 
hebben gestreden, anderzijds aan de 
individuële heldendom van de Joodse 
strijder. 
Aannemelijker lijkt de verklaring van 
hen, die wijzen op het verschil in ambitie 
en ideaal van Joden en Arabieren. Ter- 
wijl de Arabische staten slechts strijden, 
gedreven door de ambities harer heer- 
sers, met troepen, die niet precies we- 
ten, waartoe deze onderneming feitelijk 
dient, strijden de Joden voor hun levens- 
kans. De tragiek hunner rampzalige his- 
torie van progroms en ghetto's onuit- 
wisbaar in het geheugen gegrift, staan 
zij pal op hun laatste vesting, dat stuk 
bodem van Palestina, waaraan zij zich 
zo nauw verbonden weten door eeuwen- 
oude vrome tradities en dat zij harts- 
tochtelijk liefhebben als de enige plek, 
waar zij als vrije mensen kunnen leven 
in een eigen vaderland. 
Zij worden niet gedreven door krijgs- 
roem, door expansionistische of econo- 
mische hartstochten, maar zij vechten 
voor hun pure, naakte leven. Dit is hét 
ogenblik, menen zij, waarop zij hun 
idealen kunnen verwezenlijken. Zij ge- 
loven in hun idealen en wie dat doet, 
pleegt geen harakiri, maar strijdt tot het 
einde, zo nodig tot het bittere einde. 
Deze meerderheid der Joden, die, 
alle verklaringen ten spijt, toch iets 
geheimzinnigs bezit, heeft de. Engelsen 
ernstig verontrust en tot nadenken ge- 
stemd. De mihtaire macht van de Ara- 
bische Liga, opgebouwd en gesteund 
door Groot-Brittannië en bestemd om 
de Oostelijke Middellandse Zee te be- 
schermen, heeft gefaald en heeft als ge- 
organiseerde macht niet de tegenstand 
en opmars kunnen breken van een groot 
aantal slecht georganiseerde strijders, die 
daarenboven in een ongunstige, strate- 
gische positie lagen. Zonder tanks, artil- 
lerie of vliegtuigen namen de Joden 
Haïfa, Jaffa en Jenin. Hoe gemakkelijk 
is het dan niet voor een moderne, ge- 
motoriseerde Russische divisie om door 
te stoten naar de Middellandse Zee, 
Albion's zorgenkind? Door de gebeurte- 
nissen in Palestina is het thans te ge- 
waagd gebleken de verdediging van het 
oostelijk gedeelte der Middellandse Zee 
nog langer toe te vertrouwen aan de 
Arabische landen met marionetten-legers 
en vorsten, die jaloers en naijverig in 
heimelijke onenigheid leven. 
Engeland's politiek in het Midden-Oos- 
ten heeft gefaald. Engeland's houding 
behoeft een radicale herziening. Het 
huidige Palestijnse bloedbad levert het 
duidelijke bewijs. De oplossing van de 
kwestie Palestina, die jarenlang heel 
knappe Britse diplomaten had bezig ge- 
houden, is mislukt. Engeland is heenge- 
gaan, na grote verliezen aan troepen en 
politie, met grote schade aan politieke 
en handelsbelangen, met nog groter 
schade aan prestige en strategische be- 
langen. Dat zijn de feiten. 

(Wordt vervolgd). 
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De bonnenkraak bij Drukkerij 

Hoitsema te Groningen 8 

Ook op de Stichting in Zuidlaren heerst vreugde 
over de bevrijding, die zo nabij schijnt, nu de 

invasie gelukt mag heten. Maar er is ook zorg 
over de activiteit van de SD. Er zwerven on- 
gure elementen op de Stichting rond, waarvan 
men mag aannemen, dat ze opdracht hebben na 
te gaan of de bonkaarten van Hoitsema toch 
nog ergens verstopt zijn. Men rekent met een her- 
nieuwd onderzoek en Dr. Spelberg acht het veili- 
ger zijn gezin naar elders over te brengen. 
Maar er gebeurt meer. Enschede in Haarlem 
krijgt opdracht alle reeds gedrukte bonkaarten 
voor de periode van 9 Juli tot 5 Augustus aan 
de achterzijde te bedrukken met een fgn raster- 
werk, zodat onmiddellijk geconstateerd kan wor- 
den, wanneer er bonkaarten in omloop komen, 
waarop dit ontbreekt. En de winkeliers worden 
met zware straffen bedreigd als ze bonnen aan- 
nemen, waarop dit rasterwerk ontbreekt. 
Daar liggen de 53.000 kaarten nu in de garage op 
Dennenoord. Is het meer dan waardeloos papier? 
Zijn daarvoor nu zoveel risico's genomen? Zuch- 
ten daarvoor de KP-ers op de zolder van het 
Scholtenshuis ? Heeft het nog zin dit gevaarlijke 
bezit nog langer te verbergen? Is het niet raad- 
zaam er de Stichtingsketels maar mee op te 
stoken? Een ogenblik heeft men inderdaad het 
plan alles te vernietigen. Tot er één op de ge- 
dachte komt, dat het toch mogelijk moet zijn 
hetzelfde rasterwerk op de gekraakte kaarten af 
te drukken. De hulp van de PBC Wordt ingeroe- 
pen. Er wordt over gesproken op de LO-vergade- 
ringen rif den lande. Eri ieder steekt z'n voelho- 
rens uit om te trachten, dat funeste rasterwerkje 
in handen te krijgen. Het moet en zal gelukken. 
Eerst moeten de kaarten echter uit hun schuil- 
plaats te voorschijn gehaald worden en naar het 
Westen vervoerd. Cor en Otto, twee KP-ers uit 
het Westen, krijgen de opdracht voor dit trans- 
port zorg te dragen. 
Ze zijn het erover eens, dat het een gevaarlijk 
karwei wordt. Het zal op een wijze moeten ge- 
beuren, die zo weinig mogelijk argwaan wekt. 
Cor heeft relaties bij de PTT en zal trachten een 
postauto machtig te worden en daarmee willen 
ze de kaarten uit het Noorden halen. Otto trekt 

CROMIHGEN) 

Een „bijzondere post zending" 

richten en bereid zijn niet alleen een PTT-wagen 
beschikbaar te stellen, maar die zelf ook mee 
naar Groningen zullen gaan om de zaak zoveel 
mogelijk officieel te laten voorkomen. 
Gezamenlijk trekt men naar Groningen en bezoekt 
daar de PTT-man Hutter, die voor de G.I.D. 
werkt. Over en weer voelt men elkaar eens goed 
aan de tand en dan komt het hoge woord eruit. 
— Of Hutter bereid is mede te werken aan het 
illegaal transport van 53.000 gekraakte bonkaar- 
ten? Hutter zal dan moeten zorgen voor post- 
zakken, zegels en passen en de reis zal officieel 
in Groningen moeten aanvangen. Hutter bedenkt 
zich niet lang. Hij is van de partij. 
Cor en z'n medewerkers keren terug naar Den 
Haag. De daaropvolgende Maandag zal hij als 
„transportleider" terugkeren met een PTT-auto 
en het kostbare vrachtje inladen. Jan zal in Den 
Haag de uniform en identiteitskaart voor Cor in 
gereedheid brengen en Oom Joop zal zorgen voor 
een ontvangstadres in Amsterdam, zodat Cor 
weet waar hij z'n vrachtje kan uitladen. Otto en 
de eigenaar van „De Bonte Hoek" zullen zorgen, 
dat de kaarten op de kwekerij komen en Hutter 
zal daar alles voor verzending in gereedheid 
brengen. 
Otto beleeft aangename dagen op de gastvrije 
„Bonte Hoek". Het zou een welkome vacantie 
zijn geweest, als daar niet de gevaarvolle op- 
dracht was geweest het Stichtingsterrein te ver- 
kennen en het transport voor te bereiden. Meer- 
malen kuiert hij als wandelend patiënt door de 
lommerrijke lanen van de Stichting. Maar hij 
geeft z'n ogen goed te kost. Hij kent de situatie 
nu volkomen en de afspraak wordt gemaakt, dat 
men op Zaterdag met de Hillman van „De Bonte 
Hoek" de kaarten zal komen weghalen. Jan, de 
electricien, zal zorgen bij de garage aanwezig te 
zijn en behulpzaam zijn bij het inladen. Alles 
moet zeer snel geschieden, waardoor het risico 
zo gering mogelijk wordt, 
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.. . want de beide 
chauffeurs zijn met in 
de geheimen ingewijd. 

naar „De Bonte Hoek" in Glimmen om in de om- 
geving van de Stichting poolshoogte te nemen 
en een geschikt ogenblik af te wachten om de 
kaarten van de Stichting weg te krijgen. De 
eigenaar van „De Bonte Hoek" heeft een kleine 
Hillman en is bereid, zodra het ogenblik gunstig 
lijkt, met Otto naar de Stichting te gaan om de 
kaarten naar een pakschuur op zijn kwekerij 
te vervoeren. % 
En Cor krijgt in Den Haag de zaken ook keurig 
voor elkaar. Hij neemt er contact op met Oom 
Joop en Jan van de technische dienst der PTT, 
twee mannen, die belangrijk illegaal werk ver- 

Zo staat dan op Zaterdag de kleine Hillman voor 
de Stichtings-garage. De chauffeur beijvert zich 
de banden op spanning te brengen en Otto en Jan 
dragen de bonkaarten in de auto. Er gaat een 
plaid over. En als het zover is vindt de chauf- 
feur, dat z'n banden nu wel hard genoeg zijn. 
Hij heeft Otto gevraagd, wat hij doen moet, als 
ze worden aangehouden. „Dan geef je nog maar 
wat meer gas", zegt Otto. 
De Hillman heeft een hele hijs aan het zware 
vrachtje, maar rijdt toch vlot de laan uit. Bij de 
inrijpoort staat een Duitser. De schrik slaat hen 
om het hart. Maar ze groeten beleefd en de soN 
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daat, die zoveel gemoedelijkheid bij de Hollanders 
niet gewend is, groet joviaal terug. Ze willen het 
voor elkaar niet weten, dat ze 'm toch wel wat 
knijpen met dat gevaarlijke vrachtje achterin. 
Maar als ze op „De Bonte Hoek" komen slaken 
ze beiden een zucht van verlichting. In de droog- 
schuur aan de spoorlijn worden de kaarten netjes 
opgeborgen. 
Op Zondagmorgen start de PTT-man Hutter uit 
Groningen met zes nieuwe postzakken, waarop, 
ondanks de bezetting, nog altijd de kleurige rood- 
wit-blauwe randjes prijken, maskers, zegeltangen, 
zegels, stempels en passen. Het is een vreemd- 
soortig postkantoor, daar op de zolder van de 
droogschuur op „De Bonte Hoek". Maar — ere 
wie ere toekomt — aan alle ambtelijke voorschrif- 
ten wordt keurig voldaan. Ge moogt er alle ge- 
schreven en ongeschreven wetten van de Poste- 
rijen op nagaan, ge zult geen afwijking kunnen 
constateren. Het is een lust om naar te kijken. 
Maandagmorgen in de hal van het postkantoor 
in Groningen. — Een lahge, slanke postman ijs- 
beert er rond. Hij heeft een keurig nieuw 
uniform aan. Alleen de pet is hem wat groot en 
hij moet oppassen, dat die hem niet op de oren 
zakt. Hij heeft een vererende opdracht gekregen. 
Hij moet een „bijzondere zending" waardevolle 
poststukken naar Den Haag begeleiden. Hij is 
„transportleider" geworden en hij hunkert naar 
het ogenblik, waarop hij zal mogen bewijzen, dat 
hij het vertrouwen, dat zijn superieuren in hem 
stellen, niet zal beschamen. 
Om 9 uur komt de PTT-auto uit Den Haag met 
twee- chauffeurs. Jan uit Den Haag is ook aan- 
wezig en geeft z'n laatste instructies. De „trans- 
portleider" moet goed beslagen ten gs komen, 
want de beide chauffeurs van de auto zijn niet 
in de geheimen ingewiid en mogen geen lont 
ruiken. 
Toch vinden de chauffeurs het maar een vreemde 
opdracht, die ze krijgen. Ze zijn van de Technische 
Dienst en het is niet gebruikelijk, dat zij voor een 
dergelijk transport moeten zorgen. Ze praten 
eens met mijnheer Hutter. Ze hebben op de heen- 
reis een paar maal controle gehad en willen nu 
wel eens precies weten waar ze aan toe zijn. Hut- 
ter zal hen gauw uit de droom helpen. Er heeft 
enkele dagen geleden een vlieger-aanval plaats 
gehad op (jp spoorlijn bij de Punt. De ravage heb- 
ben ze zelf kunnen zien, toen ze op weg waren 
hierheen. Er zijn wagons in brand geraakt en 
enkele huizen getroffen. Er bevond zich in de 
trein echter een belangrijke postzending, die een 
grote waarde vertegenwoordigt en die heeft men 
voorlopig in een schuur in de nabijheid onderge- 
bracht. De „transportleider" weet wel waar. Die 
zending moet naar Den Haag, maar de „trans- 
portleider" heeft opdracht eerst nog iets in Am- 
sterdam te regelen. 
Met Cor spreekt Hutter nog af, dat hij 's avonds 
om 9 uur uit Amsterdam zal opbellen of alles 
naar wens verlopen is. 
Niets belet de heren meer om te vertrekken. 
Op het kruispunt bij „De Bonte Hoek" heeft 
Otto zich geposteerd om de auto uit Groningen 
te wijzen, waar ze precies moeten zijn. Keurig 
op tijd komt de wagen aan. 
Het laden neemt niet veel tijd in beslag. Cor en 
Otto, anders de beste vrienden, spreken elkaar 
aan als zagen ze elkaar voor het eerst. Het is 
„mijnheer" en „u" voor en na. 
Joviale lui daar, vinden de chauffeurs. Er schiet 
een sigaretje over voor onderweg en Cor tikt be- 
leefd aan z'n pet, die weer een neiging vertoont 
om dieper te zinken dan welvoegelijk is voor een 
postman, die zichzelf respecteert. Otto heeft 
moeite z'n lachen te verbergen. Liefst zou hij 
met z'n grote hand het hoofddeksel van z'n vriend 
nog wat dieper tot over z'n ogen gedrukt heb- 
ben. Maar dat zou niet in overeenstemming zijn 
met de achting, die men een „transportleider" 
moet toedragen. 
De chauffeurs vinden die „transportleider" ook 
nog wel wat jong voor zo'n verantwoordelijke 
baan. En dat de technische dienst voor zo'n trans- 
port moet zorgen is ook nog niet eerder vertoond. 
Wat vindt mijnheer er zelf van? 
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JL>^ droogschuur te Giimmen, waar dè buit 
verborgen was 

Ja, de „transportleider" kan niet ontkennen, dat 
het wel wat vreemd is. Maar wat de heren wij- 
zen hebben de gekken te prijzen. Ze weten toch 
ook wel, dat de bazen tegenwoordig wel meer 
rare dingen uithalen. We zullen er ons de kop 
maar niet om breken. En hij kankert lustig mee 
op de ellendige toestanden in het bedrijf-van- 
vandaag-de-dag. Ze polsen de ,,transportleider" 
eens hoe hij erover denkt om wat zwarte „rogge- 
broden" te kopen in Hoogeveen. Ze weten daar 
een geschikt adres. Niets op tegen hoor. Daar is 
hij ook niet vies van. Je zou wel gek zijn als je 
zo'n kans niet uitbuitte. Zo completeren in Hoo- 
geveen 15 roggebroden de „bijzondere zending." 
Tante Pos heeft geluk vandaag. Er is niemand, 
die zich bijzonder voor haar boodschappentas in- 
teresseert. Bij Diemerbrug vragen de chauffeurs 
of Cor wel z'n persoonsbewijs bij zich heeft. Je 
kunt er zeker van zijn, dat, voor ze Amsterdam 
binnenrijden, daarop contróle komt. 't Is een be- 
rucht stukje. Dat is nu juist het enige, wat Cor 
niet bij zich heeft. De tijd heeft hem ontbroken 
een passend persoonsbewijs te laten klaarmaken 
bij zijn identiteitspapieren. „Natuurlijk" zegt hij. 
Maar even later trekt hij zich veiligheidshalve 
achter in de wagen terug. Maar ook deze beproe- 
ving blijft hem bespaard en weldra zit hij weer 
rustig naast zijn collega's in de cabine. 
Ze rijden de Amsteldijk o; en bij een particuliere 
garage zegt de „transportleider", dat ze even 
moeten stoppen. De deuren gaan onmiddellijk als 
„op bevel" open en tot hun stomme verbazing 
moeten de PTT-mensen hier binnenrijden. De 
zakken worden uitgeladen en ze kunnen weer 
gaan. Maar buiten zegt die vreemde „transport- 
leider", dat ze nu wel verder naar Den Haag 
kunnen rijden, want, dat hij nog even naar het 
Hoofdkantoor moet. — „Maar we kunnen u daar- 
heen toch wel even brengen", zeggen de chauf- 
feurs, die de zaak hoe langer hoe minder ver- 
trouwen. Cor vindt dat niet nodig. Hij redt zich 
verder wel. 
Nu willen ze toch haring of kuit van dat zaakje 
hebben. 
„Maak geen flauwe kul. Wat is dit voor grap- 
penmakerij? Weet je nu heus niet wat er in die 
zakken zit?" 
„Vraag me nou maar niks meer", zegt de 
„transportleider". „Het zal wel 'n zwarthandeltje 
van de baas zijn. Goeie reis verder. En praat er 
maar niet over." 
De Technische Dienst rijdt verder naar Den 
Haag. En Cor belt voor alle zekerheid nog maar 
even naar de Residentie, dat ze de kerels maar 
met een flinke fooi de mond moeten stoppen, op- 
dat ze niet aan ieder, die het horen wil, vertellen, 
dat de hogere PTT-beambten ook niet vies zijn 
van een zwart-handeltje. 
Van negen uur in de avond wacht Hutter in Gro- 
ningen op het sein, dat alles voor elkaar is. Om 
tien uur komt Cor aan de lijn en hoort hij, dat het 
„Bijzondere transport" zonder moeilijkheden de 
Amstelstad heeft bereikt. 
Maar die garagedeuren aan de Amsteldijk, die 
zich als „op bevel" geopend hebben, zullen niet 
zo gemakkelijk weer opengaan. 

(Wordt vervolgd). 

iv 

Sociale problemen bij de verzorging 

de slachtoffers van het verzet. van 

Het is moeilijk precies in enkele ssinnen weer te 
geven, waar het maatschappelijk werk van 
'40—-'45 moet beginnen en waarin het moet 
voorzien. Ik zou het aldus willen samenvatten: 
Wanneer personen zich in bestaansomstandig- 
heden bevinden, die het voor hien niet mogelijk 
maken op een voor hun 
gemakkelijke, normale 
wijze te leven overeen- 
komstig onze voorstel- 
lingen van een mens- 
waardig bestaan, zeg- 
gen wij, dat deze per- 
sonen verkeren in maat- 
schappelijke nood en 
deze maatschappelijke 
nood wordt door de 
Stichting '40—'45 con- 
creet samengevat in het 
herstel van een redelijk 
levenspeil voor betrokkenen. Wanneer wjj dit 
vasthouden, staat tevens vast, dat al het werk, 
dat wij verrichten, dus ook het uitbetalen van 
een vaste, maandelijkse bijdrage, een onderdeel 
is van onze sociale verzorging en hiervan het 
stempel moet dragen. 
Voor wij gaan bespreken op welke wijze de so- 
ciale verzorging door de Stichting '40—'45 in 
het algemeen en in de grotere steden in het bij- 
zonder geregeld moet worden, moeten wij eerst 
een ernstige waarschuwing laten horen. 
Bij alle sociale vooruitgang en verzorging dient 
men zich n.1. ernstig af te vragen, of er niet een 
groot nadeel gelegen is in het feit, dat wjj de 
verzorgden steeds onzelfstandiger maken en het 
verantwoordelijkheidsbesef tot een minimum 
reduceren. Voor alles wordt immers door de 
Stichting gezorgd? Alles wordt gereed gemaakt 
en uitgezocht. Overdreven gesteld zou men kun- 
nen zeggen, dat hij of zij geen moeilijkheden zelf 
meer behoeft op te lossen, want altijd is er im- 
mers de Stichting '40—'45 die voor een oplossing 
zorgt ? 
Daarom moet men op bepaalde momenten 
„Neen" durven en kunnen zeggen en de hulp 
alleen tot een advies of aanwijzing in de goede 
richting beperken. Niets is van zo grote beteke- 
nis, dan om verzorgden te leren het zelf te doen. 
Heel ons werk moet er op gericht zijn, dat wij 
ons zelf als maatschappelijk werk(st)er geheel 
overbodig maken. 
Een tweede gedachte, die ten grondslag moet 
liggen aan ons werk, is deze, dat onze sociale 
voorzieningen preventief behoren te zijn. Wij 
moeten steeds trachten ongelukken in de gezin- 
nen en bij de individuele verzorgingsgevallen te 
voorkomen. 
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Wanneer wjj de zaak maar op zijn beloop laten 
en alleen dan de helpende hand bieden als er 
moeilijkheden zijn of de zaak stuk ligt, zijn wij 
te laat en is er veel, vaak zelfs alles, verloren. 
Wannr " hier — —r"- aan, dan blijkt 
ook wel, dat sociaal werk nimmer mag bestaan 

uit het bedrijven van een 
zekere liefhebberij en 
niet als een vijfde rad 
aan een wagen be- 
schouwd mag worden. 
Dit arbeidsveld bevat zo- 
veel voetangels en klem- 
men, dat het onverant- 
woordelijk en hoogst ge- 
vaarlijk is voor hen, die 
wij verzorgen, om zonder 
leiding onbevoegden aan 
het werk te laten gaan. 
Een ieder, die in en bui- 

ten de Stichting '40—'45, zich geroepen vqelt 
tot maatschappelijk werk, moet als maatschap- 
pelijk werker voldoende op de hoogte zijn om- 
trent het ontstaan, wezen, ontwikkeling en be- 
tekenis van het „door hem of haar verrichte 
werk, en in de tweede plaats moet hij of zij zich 
de kennis verschaffen, welke vereist is om de 
in zijn of haar arbeid belichaamde hulp doel- 
treffend te verlenen. Dit houdt tevens in, dat 
wij ons voor het werk van de Stichting '40—'45 
moeten aansluiten bij en gebruik maken van 
bestaande instellingen en ervaringen, maar daar- 
naast tevens durf en energie moeten bezitten 
om op ons beperkte terrein in eigen kring een 
eigen geluid te laten horen en zo nodig, geheel 
aparte wegen te bewandelen op verzorgings- 
gebied. Wij moeten, hoewel samenwerkende met 
en gebruik makende van andere instanties, er 
steeds voor zorgdragen, dat er voor het verzets- 
slachtoffer maar één adres is, één instantie, die 
voor zijn of haar belangen optreedt, n.1. de Stich- 
ting '40—'45. 
Voor wij over kunnen gaan of aandacht beste- 
den aan een ruimere verzorging moeten wij er 
voor zorgen, dat de financiële positie in het ge- 
zin, dat aan onze zorgen is toevertrouwd, in 
alle opzichten redelijk genoemd kan worden. 
Alle verdere bemoeiingen zullen schipbreuk lij- 
den, wanneer niet eerst gezorgd wordt, dat op 
een verantwoorde," zij het ook sobere wijze, het 
bestaan van het gezin verzekerd is. Is de finan- 
ciële positie verzekerd, dan gaat hiervan stellig 
een sterke preventieve werking uit. Veel moei- 
lijkheden worden voorkomen en ons doel om de 
gezinnen zelfstandig te maken, zal eerder en 
beter bereikt kunnen worden. 

A. J. TEUNISSEN. 

laatï 

Het is dezelfde wind en 't zijn dezelfde bomen, 
alleen de stenen zijn wat minder rood, 
maar eeuwig staan de oude huizen nog te dromen 
en ook de straten zijn nog even dood. 

En 't zijn nog steeds dezelfde mensen, 
ze zijn alleen wat oud en meer vergrijsd 
en ik, met al mijn vrome wensen, 
breng hen een groet als één die heeft gereisd.—■ 

Is dit leven anders dan een doelloos zwerven, 
een altoos klagen van dit bange hart?— 
Qod, laat de herinnering in mij niet sterven, 
Uw trouw staat eeuwig boven alle smart. 

Harm. de Jong. 
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GEACHTE REDACTIE. 
In hef hoofdartikel „Berlijn" in Uw nummer van 8 
October 1948 stelt H. v. R. terecht, dat de kans op 
vrede schuilt in de standvastigheid der vrije volken 
en hun overheden. 
Dit wil ik graag onderschrijven. 
Het ingesloten Berlijn ziet H. v. R. als een opge- 
legde kans voor Stalin om de kracht der vrije 
staten af te tasten en met weerstandsproeven op zijn 
tegenstanders te experimenteren. De vrije volkeren 
bevinden zich daarbij z.i. in een benarde positie. 
Hij gaat er daarbij van uit, dat de Rus in „Berlijn" 
in de aanval is en de vrije volkeren daar in de ver- 
dediging zijn gedrongen. Is dit echter wel zo? Is 
Berlijn een opgelegde kans voor Stalin en een be- 
narde positie voor de vrije volkeren? 
Moeten wij werkelijk aannemen, dat de gang van 
zaken in Berlijn Stalin reden tot tevredenheid geeft 
en de vrije volkeren reden om zich in een benarde 
positie gedrongen te, voelen? 
Zuiver militair bezien, bevinden de vrije volkeren 
zich in Berlijn inderdaad in een benarde positie. 
Maar zouden de politieke- leiders dier volkeren in 
hun hart niet blij kunnen zijn om die benarde posi- 
tie? Biedt deze „benarde positie" hun niet een op- 
gelegde kans om aan de gehele wereld te tonen, 
welke gevaren er dreigen, en om alle twijfelaars aan 
hun zijde te krijgen? 
Ik kan mij niet indenken, dat de communistische 
partijen in West-Europa tengevolge van de „opge- 
legde kans" van Rusland, aanhang zullen winnen. 
Zal „Berlijn" het Duitse volk met de Russen of met 
de vrije volkeren doen sympathiseren? Welke in- 
vloed heeft Berlijn op Tito, op de verkiezingen in 
Italië, Frankrijk en Nederland gehad? 
Politiek gezien lijkt mij Berlijn een opgelegde kans 
te zijn voor de vrije volkeren om alle twijfelaars 
tot zich te trekken en om Stalin in een benarde 
positie te dringen. 
En van die kans wordt m.i. geen slecht gebruik 
gemaakt, Berlijn maakt het met name het Duitse 
volk heel gemakkelijk om partij te kiezen. 
Als ik het goed zie hebben de schermutselingen in 
Berlijn niet een strook grond tot inzet. Het gaat 
daar om heel Europa, om Duitsland, de Balkan. 
Italië, Frankrijk, Spanje en de Benelux aan de zijde 
van de vrije volkeren te krijgen door hen in angst 
en beven te leren, wat een Russische overheersing 
voor hen zou betekenen. Dat spel wordt door Ameri- 
ka m.i. meesterlijk gespeeld. 
Wat militair een benarde positie is, is politiek een 
opgelegde kans. 
In de strijd om de sympathie en de hulp der vrije 
volkeren is Berlijn m.i. even goed een wapen als het 
Marshallplan. In het teken van de strijd moeten ook 
de Amerikaanse .sympathie" voor Franco, de milde 
behandeling van Duitsland, het niet doorgaan der 
industriële ontmantelingsplannen en der annexatie- 
plannen gezien worden. 
De politieke strijd, die het hevigst gevoerd wordt in 
Berlijn, gaat m.i. in wezen om de sympathie en hulp 
Pan alle niet-communistische volkeren in een moge- 
S'.jke militaire strijd tegen Rusland, 

n die politieke strijd is Berlijn een opgelegde kans, 
geen benarde positie. Het zal geen tweede Munchen, 
maar een tweede Sfalingrad worden. 

Van G. 

HET PROCES BRUNE 

Binnenkort, op 8, 9 en 10 November a.s., zullen 
voor hef Bijzonder Gerechtshof te Arnhem terecht 
staan Engelbertus Bernardus Brune, thans 46 jaar, 
logementhouder te Purmerend en Gertrudis Antoi- 
nette Maria Klosterman, thans 41 jaar, administra- 
trice van beroep en lange tijd de rechterhand van 
Brune. 

\T oor een groot deel van onze lezerskring zal het 
* niet nodig zijn te vertellen wie die Brune en wie 

die Klosterman wel zijn, want hun namen zijn op 
veler lippen geweest, nu eens uitgesproken vol ver- 
bittering en afschuw, dan weer vol bewondering en 
gevoelens van dank. Want Brune heeft tot aan de 
dag der bevrijding twee heren gediend; het vaderland 
door zeer verdienstelijk illegaal werk en de bezetter 
door smerig verraad, bij herhaling gepleegd. Met hoe- 
veel list en schranderheid hij dit droeve spel heeft 
gespeeld blijkt overduidelijk uit de omstandigheid, dat 
hij zelfs langer dan een jaar na de bevrijding op vrije 
voeten wist te blijven. Ja, zelfs nog maanden na zijn 
arrestatie in Juli 1946 waren er oud-illegale vrienden, 
die desnoods hun beide handen voor 's heren Brune's 
betrouwbaarheid in het vuur hadden durven steken. 
Thans, nu zich de onomstotelijke bewijzen van ge- 
pleegd verraad ter griffie van het Bijzonder Gerechts- 
hof hebben opgestapeld, moeten deze sluw misleiden 
tot andere gedachten zijn gekomen en zij zullen met 
welgevallen naar hun nog gave handen kunnen kij- 
ken, want die handen zouden, indien voor Brune in 
het vuur gestoken, totaal verschroeid zijn terugge- 
trokken. 
Een viertal strafbare feiten wordt Brune in de dag- 
vaarding ten laste gelegd. Toen op 20 Januari 1944 
door Johnny de Droog, de berucht geworden ver- 
trouwensman van de SD, werd gearresteerd en op 
hem een schrijven werd gevonden, dat verschillende 
gegevens bevatte omtrent overvallen op distributie- 
kantoren en waarin de woorden: „Oom Dorus" voor- 
kwamen, heeft hij, in strijd met de waarheid, gezegd, 
dat bedoelde Oom Dorus de schuilnaam was van de 
zich eveneens in handen van de SD bevindende 
illegale werker, Th. Weetink uit Doesburg, met het 
gevolg, dat Weetink gedurende het verdere verloop 
van de oorlog door heeft moeten brengen in het 
concentratiekamp. Veel ernstiger gevolgen nog kreeg 
het door hem in Juni 1944 t.a.v. de Persoonsbewijzen- 
Sectie van de L.O. gepleegde verraad, waarbij twin- 
tig uitstekende illegale werkers werden gearresteerd 
en naar Duitsland overgebracht. Slechts acht van 
hen keerden na Duitsland's capitulatie terug. De 
andere twaalf kwamen ellendig om en zij vormden de 
prijs voor Brune's vrijheid. Dat uit de kringen van 
zijn slachtoffers een bedrag van ƒ 45.000.— was 
bijeengebracht om hem uit handen van de SD los te 
kopen, deerde hem blijkbaar niet. Nog was zijn vrij- 
heid niet duur genoeg betaald. In diezelfde tijd deed 
hij een poging om de landelijke KP-leider Jalt uit te 
leveren aan zijn nimmer aflatende opdrachtgevers, 
hetgeen slechts op het nippertje kon worden voor- 
komen en tenslotte bewerkstelligde hij de arrestatie 
van de bekende leider van de KP-Purmerend, Koen 
Rozendaal, aanvankelijk een zijner nauwste mede- 
werkers. Rozendaal werd in de Septemberdagen rond 
Dolle Dinsdag gefusilleerd. 
Over enkele weken zal Brune voor zijn rechters ver- 
schijnen. Hij staat bekend om zijn radheid van tong 
en zijn gladde manieren. Tientallen heeft hij door die 
eigenschappen gered, tientallen zijn er het slachtoffer 
van geworden. Voor de koele objectiviteit van het 
recht zal hij ditmaal moeten wijken. Het uur der 
vergelding voor het zware leed, dat hij rondom zich 
heeft opgeroepen, zal straks ook voor hem slaan. 

CORRECTIE 
T n „Ons Baken" en „Op Korte Golf" reageert 
*■ J. H. R. op het stukje „Onjuist" uit „De 
Zwerver" van 8 October 1948, waarin wij 
bezwaar maakten tegen het verzoek om vrij- 
stelling van vermakelijkheidsbelasting bij het 
vertonen van een film door de Stichting Lan- 
delijke Propaganda-Commissie. Het argument 
daarvoor was n.1., dat de baten zouden voor- 
zien in de nood van voormalige verzetsmen- 
sen. Genoemd bezwaar betrof het feit, dat 
deze Stichting werkt voor de „GOIWN in 
Hersteld Verband" en dat zij zodoende slechts 
het argument van de herbundeling zou mo- 
gen gebruiken. 
J. H. R. werpt tegen, dat de gelden toch 
voor het grootste deel als financiële hulp in 
grensgevallen, die niet door de Stichting ge- 
holpen worden, besteed worden, terwijl men 
een ander deel aan monumentenbouw be- 
steedt. Als ik goed interpreteer, wordt dus ook 
een deel voor andere doeleinden en dan.ver- 
moedelijk: voor de bundelingsactie gebruikt. 
Dit had het verzoek om vrijstelling dan al- 
thans ook moeten vermelden. Overigens neem 
ik gaarne op gezag aan, dat de gelden ook 
dienen voor de leniging van de nood van 

verzetsmensen. Mijn excuus voor de eenzijdig- 
heid, die dus misleidend was. 
Nog één opmerking. 
Ik acht het persoonlijk onjuist, als men in 
andere organisaties verzorgingswerk gaat 
doen in die gevallen, waarvoor de Stichting 
'40—'45 meent, dat verzorging niet op z'n 
plaats is. Wat zijn de normen daarvoor, wie 
voorkomt hier het meten met twee maten? 
De Stichting beijvert zich, in twijfelgevallen 
oplossingen te vinden. Het bestuur is er zich 
zeer wel van bewust, dat de statuten in indi- 
viduele gevallen een afwijzing kunnen vorde- 
ren, terwijl dan toch geholpen zou moeten 
worden. Voor die gevallen wordt een weg 
gezocht. Laat men dit werk aan de Stichting 
overlaten. Dat waarborgt objectiviteit. 
De heer J. H. R. zal begrepen hebben, dat het 
mij moeite gekost heeft hierop terug te ko- 
men, nu hij, in navolging van W., zich niet 
ontziet, laster omtrent mij persoonlijk als 
argument aan te voeren. 
De zaak zelve was me intussen belangrijk 
genoeg om mijn fout, ondanks dit „argu- 
ment", te herstellen. 

H. v. R. 

Onthullingsplechtig- 

heid te Leersum 

„Wilt heden nu treden voor God, den Heere 
Hem boven al loven van herte zeer." 

TVeze regels te horen zingen aan de voet 
*-^van een pas onthuld monument ter nage- 
dachtenis van dertien verzetsstrijders, geval- 
len voor een ideaal, dat ons aller ideaal was: 
het is wonderlijk, aangrijpend. 
God te loven als Hij makkers, waarmee wij 
ons zo een gevoelden, uit ons midden weg- 
neemt om ons niets dan een weemoedige her- 
innering aan hun werk, aan hun moed, aan 
hun trouw en opoffering na te laten, velen 
begrijpen het niet. Zij kunnen het niet begrij- 
pen, omdat zij zichzelf zo heel veel belang- 
rijker achten dan de verwezenlijking van 
welk ideaal ook. God dank te zeggen, terwijl 
de gedachten verwijlen bij mensen, die door 
God „hardvochtig' uit de eigen kring wer- 
den weggerukt kunnen slechts zij, die diep in 
het hart de overtuiging bezitten, dat er hogere 
waarden in onze samenleving zijn gesteld dan 
het vege leven van een mens, dat er eeuwige, 
goddelijke waarden zijn, waarvoor het goed is 
alles in te zetten, zelfs het leven. 
Zij, die dit inzien zullen God kunnen danken 
door hem te zijn uitverkoren om op zo directe 
wijze te mogen meewerken aan de verwezen- 
lijking van het doel, dat Hij Zich in Zijn 
schepping heeft gesteld. Dankbaar als zij dit 
mogen doen door te leven, dankbaar ook als 
zij er voor moeten sterven. De laatsten zijn 
nu van hun verantwoordelijkheid ontheven, 
de eersten, die nog leven, dragen te zwaardere 
verantwoordelijkheid. Om dit nimmer te ver- 
geten, daarvoor richten wij monumenten op 
en daarvoor ook werd op 9 October j.1. het 
monument te Leersum onthuld, ter herdenking 
van deze gevallenen: 

A. v. d. Berg, 
A. Bos, 
F. den Hartog, 
A. de Ridder, 
P. Vlijm, 
Jvr. J. H. Pauw van Wieldrecht, 
B. C. M. v. d. Hoop, 
Jhr. R. 'W. de Beaufort, 
Gebr. C. en G. J. van Dijk, 
D. J. Baron van Lijnden, 
A. Roosmale-Nepveu, 
W. Selles. 

De oud-burgemeester van Leersum, de voor- 
malige districtsleiders „Oets" en „George" 
spraken daarbij, terwijl kransen werden ge- 
legd door o.m. vertegenwoordigers van de 
voormalige BS, het gemeentebestuur en de 
Ned. Hervormde Kerk. Burgemeester Martens 
besloot de plechtigheid met de wens, dat 
vooral het opgroeiende geslacht door dit mo- 
nument steeds moge worden herinnerd aan de 
grootheid van het offer, opdat het het kloeke 
voorbeeld der gevallenen immer voor ogen 
zal houden. 

TM 

Herdenking Venray 

De GOIWN, afd. Venray eerde haar verzets- 
held Frans Michels. Frans, geboren 9 Maart 
1922, stierf in dienst van het vaderland om- 
streeks half November 1944 te Leunen en werd 
begraven te Merselo, 7 December 1944. 
Op 3 November 1944 met een tot nu toe on- 
bekende opdracht van een geallieerde verbin- 
dingsofficier in de richting Castenray vertrok- 
ken, keerde hij daarvan niet terug. Eerst op 
6 December d.a.v. vond men zijn lijk langs de 
rand van een weiland in Leunen. Vermoedelijk 
heeft hij de dood gevonden door een kogel, af- 
komstig uit een vijandelijk mitrailleursnest. 
Zondagmorgen, 17 Oef. j.1. trok na de Plech- 
tige H. Mis, die voor Frans en overige oor- 
logsslachtoffers in Merselo wyd opgedragen, 
een grote stoet vanuit de kerk naar het kerk- 
hof. Vele oud-illegale makkers en bijna alle 
parochianen van Merselo woonden de plech- 
tigheid bij. 
Namens de illegaliteit sprak de heer P. Schoe- 
ster, oud-voorzitter van de GOIWN-Venray. 
waarbij hij aan de familie Michels namens 
vroegere verzetsmakkers een grafsteen voor 
het graf van Frans overdroeg. Diep geroerd 
aanvaardde de familie dit blijk van grote 
waardering voor alles wat Frans voor zijn 
vrienden is geweest. 
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in memoRiam 

Klaas Wigboldus 
Geboren ï April 1919 te Groningen 

Gesneuveld 14 April 1945 Ie Dorkwerd 

Klaas Wigboldus, nauwelijks 26 
jaar, toen hij zijn leven voor het 
vaderland gaf, was een dergenen, 
die deelnam aan de kraak bij 
drukkerij Hoitsema. Hij maakte 
toen deel uit van de KP van 
Reint Dijkema. Lang had hij moe- 
ten wachten voor hij in de gele- 
genheid werd gesteld actief lid 
van de KP te mogen zijn. De eer- 
ste operatie, waaraan hij mocht 
deelnemen was de kraak te Wehe- 
Dcn Hoorn. En toen kort na de 
kraak van Hoitsema de KP van 
Reint uit elkaar geslagen werd, 
trokken Klaas en enkele andere 
leden van de ploeg naar de boer- 
derij van de Woltersen in Dork- 
werd. Daar waren ze veilig en al- 
tijd welkom. Ze vonden er prach- 
tige schuilplaatsen, richtten er hun 
wapenbergplaats in en organi- 
seerden hier alles om actief te 
kunnen optreden, zodra zulks 
noodzakelijk zou worden. Klaas 
was in de Mei-dagen van 1940 
als militair in dienst bij de Mo- 
tordienst in Haarlem, maar keer- 
de, zodra hem zulks mogelijk was, 
terug naar zijn woonplaats Gro- 
ningen, waar hij werkzaam was 
in het bouwmaterialenbedrijf van 
de familie Wigboldus. Hij rustte 
niet voor hij op andere wijze zijn 
plicht als militair tegenover zijn 
vaderland kon vervullen. Hoe 
uiterst serieus hij deze taak op- 
vatte, hleek wel toen de aanwe- 
zigheid van een ondergedoken 
S.S.-er, die het plan had de 
groep te verraden, geliquideerd 
moest worden. Eerst op het aller- 
laatste ogenblik, toen de SS-er 
een andere onderduiker, die voor- 
wendde hem behulpzaam te wil- 
len zijn, in vertrouwen genomen 
had en de bewijzen onweerleg- 
baar waren, nam hij het zware 
besluit de man neer te schieten. 
Na het verhoor werd eenparig be- 
sloten, dat de SS-er de kogel ver- 
diend had. Doch voor het vonnis 
te voltrekken wees Klaas hem op 
het zondige van zijn daad, stelde 
hem in de gelegenheid zijn zon- 
den voor God te belijden en toen 

• de man zeide niet in staat te 
zijn om te bidden, vroeg hij één 
der aanwezigen dit te willen doen. 
Het viel hem zwaar een mens 
het leven te ontnemen, maar hij 
onttrok zich niet aan deze zware 
plicht, omdat hij wist, dat God 
dit van hem vroeg. 

Bij drie graven op het Kerkhof van Dorkwerd, 
Als over Stad en Ommelanden de klokken der bevrijding luiden en het volk, 

uitbundig van vreugd, de straten vult, trekt een sombere stoet naar het 
kerkhof van Dorkwerd, Daar dragen de jongens van de KP en de Stoottroepen 
van de NBS, drie van hun makkers ten grave, gevallen in de strijd, op het 
ogenblik toen Canadese vuurmonden hun granaten over de Stad Groningen 
uitbraakten. 
Het morgenrood hadden ze zien gloren aan de kimmen. Maar hun ogen zagen 
geen aardse overwinning meer. Terwijl zij zich toerustten voor het beslissende 
gevecht met de vijanden, onthief God hun van de aardse wachtposten. 
En zo rusten nu op het stille Kerkhof van Dorkwerd, dicht bij de boerderij, die 
zo lang hun tehuis was in woelige tijden, de lichamen van Klaas Wigboldus, 
Evert Harm Wolters en Hiltjo Berrelkamp, de jonge kerels uit Groningerland, 
die elk op hun wijze het geweld van de bezetter weerstonden; die de nek niet 
bogen, maar het hoofd fier geheven, stonden in het land, dat hef onze en het 
hunne is. 

K 
laas Wigboldus had de leiding over een groep Stoottroepen van de NBS, gefor- 
meerd door de KP. Vijf leden van deze groep waren gehuisvest op de boerderij van 

de familie Wolters. Klein is hun aantal, daar zij slechts over een geringe bewapening 
beschikken. De zware slagen, welke de Groningse illegaliteit zijn toegebracht, hebben 
ertoe geleid, dat in deze provincie geen wapendroppings hebben plaatsgevonden. Wat er 
is werd ontvangen van de dropping te Bakkeveen. Twee stenguns en drie geweren zijn 
er. Meerdere jongens staan klaar om de groep aan te vullen, zodra men de beschikking 
over meer vuurwapenen heeft. En nu het uur van de beslissende gevechten nadert, is 
Klaas er op bedacht op andere wijze de wapenvoorraad aan te vullen. 
Het is Zaterdag, 14 April 1945. De Canadezen liggen achter het Van Starkenborgh- 
kanaal en spoedig zal de beslissende slag om Groningen aanvangen. Groepen NSB-ers 
verlaten Groningen en trekken in Westelijke richting. Ze hebben wapens bij zich, die 
ze in een gevorderde boerenwagen en een rijtuig met zich voeren. De brug over het 
Kanaal is opgehaald en de huurlingen, die liever de strijd ontlopen, trekken in de rich- 
ting van Slaperstil. Met Evert Wolters is Klaas Wigboldus erop uit getrokken om te 
zien of het mogelijk is dit wapentuig in handen te krijgen. De kansen zijn gunstig en 
weldra is de Sectie van Klaas, bestaande uit vijf man, op pad. Halverwege de weg naar 
Slaperstil, bij de boerderij van Scheringa, verspert de groep van Klaas de Landwachters 
de weg. Er wordt een schot in de lucht gelost en dat is voldoende om de zwarte mannen 
tot overgave te dwingen. 
Onmiddellijk daarop komt een zoon van de landbouwer Scheringa, wiens boerderij op 
ongeveer 100 meter afstand gelegen is, waarschuwen, dat een troep valschermjagers van 
ongeveer 14«rian, kort tevoren z'n bivak in de boerderij heeft opgeslagen. Maar het is reeds 
te Iaat om de nodige maatregelen te nemen. Er komt een Duitse soldaat uit de boerderij naar 
buiten. Men sommeert hem zich over te geven, doch als hij dit doet en Evert Wolters 
zich naar hem begeeft om hem te ontwapenen, openen de overige Duitsers, die zich op 
de zolder verschanst hebben, het vuur. Evert Wolters wordt zwaar gewond en ook Klaas 
Wigboldus en Hiltjo Berrelkamp raken gewond. Ekke, die in het bezit is van een geweer, 
schiet op het kelderraam, neer. De beide anderen 
waarachter hij een gestalte 
opmerkt. Gelukkig mist hij, 
want later blijkt, dat dit de 
vrouw des huizes was. 
Klaas ligt in een gunstiger 
positie om te schieten. Hij 
vraagt het geweer van 
Ekke, richt zich iets op, 
doch de greppel biedt on- 
voldoende dekking voor 
het vuur van boven, van- 
waar nu ook met een mi- 
trailleur wordt gevuurd. 
Klaas wordt dodelijk ge- 
troffen. Daarna richt Evert 
zich op, vuurt en valt 
eveneens. Als de beide 
anderen bemerken, dat dc 
greppels onvoldoende be- 
schutting bieden, staken zij 
de ongelijke strijd en ont- 
komen door de landerijen. 
Hiltjo heeft tegen de muur 
van de boerderij dekking 
gezocht. Daar vinden hem 
de Duitsers, als zij de boer- 
derij verlaten om de ach- 
tervolging in te zetten. 
Men schiet hem ter plaatse 

■% 

■ 
Hiltio Berrelkamp 

Geh. 18 ]an. 1922 U Woldendorp 
Gesneuveld 14 April'45 Ie Dorkwerd 
Hiltjo Berrelkamp, afkom- 
stig uit Woldendorp, was 
één der vele onderduikers, 
die schuiplaats vonden op 
de boerderij van Wolters. 
Hij was een eenvoudige 
en stille jongen, die zijn 
plicht verstond toen de 
Duitsers verlangden, dat 
hij zijn krachten zou ge- 
ven in de strijd tegen zijn 
eigen vaderland. Dat wei- 
gerde hij. Rustig ging hij 
zijn gang op de boerde- 
rij, waar hij uiteraard niet 
onbekend bleef met het 
illegale werk. Gretig greep 
hij de gelegenheid aan, 
toen deze hem geboden 
werd, actief deel te ne- 
men aan het verzet. Hij 
stierf als een goed soldaat 
bij de vervulling van zijn 
plicht. 

neer. 
ontkomen, maar moeten 
zich vier uur lang, tot aan 
de hals in het koude water 
van een sloot staande, 
verborgen houden, om aan 
de speurende Duitsers te 
ontkomen. 
Tegen de avond trekken 
de Duitsers weg. Dan 
worden de lichamen der 
gesneuvelden in de boer- 
derij van Scheringa ge- 
borgen. 's Maandags, als 
het Eerste Canadese leger 
zijn opmars begint, wor- 
den ze overgebracht naar 
de boerderij van Wolters, 
die zolang hun veilige 
schuilplaats was. Maar 
hun oren horen niet meer 
het donderen van het ge- 
schut, dat de bevrijding in- 
luidt. En de Donderdag 
daarop opent de aarde 
van het nu bevrijde land 
zich, om hun lichamen 
een laatste rustplaats te 
bieden. 

I *1 
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Daar zijn ouders, een vrouw, een kind, een verloofde en vele vrienden, die treuren om hef heengaan van deze mannen. 
Dat de God. die deze strijders voor de vrijheid bijstond, ook hen nabij zij in hun smart.  AD, 

Evert Harm W olters 
Geboren 18 April 1912 te Dorkwerd 

Gem. Hoogkerk 
Gesneuveld 14 Arrü 4 J te Dorkwerd 

Evert Harm Wolters, de 
boer in wiens boerderij de 
KP een onderdak vond, 
was een man, die reeds 
vroeg zijn taak verstond. 
Reeds in 1943 vonden ille- 
gale werkers, die gezocht 
werden, op zijn boerderij 
gastvrij onthaal. Gewone 
onderduikers waren er al- 
tijd welkom, maar vooral 
de illegale werkers droeg 
hij een warm hart toe. En 
bovenal zag hij in hun 
huisvesting een mogelijk- 
heid om zelf aan het ille- 
gale werk deel te nemen, 
want dat was zijn verlan- 
gen. Dat hij zijn boerderij 
voor allerlei illegale doel- 
einden ter beschikking 
stelde, vond hij goed en 
wel, maar overigens bleef 
hij toch maar aan de kant 
staan en dat beviel hem 
niet. 
Hij was boer, hij werkte 
graag en hij had daarvoor 
een paar flinke handen aan 
het lijf en die wilde hij zo 
graag gebruiken voor de 
vaderlandse zaak door 
eveneens betrokken te wor- 
den in de direct tegen de 
Duitsers gerichte strijd. 
Het zou eens zo ver komen, 
maar voorlopig beijver- 
de hij zich door het de 
jongens zo geriefelijk mo- 
gelijk te maken in hun 
schuil-holen. In het hooi 
werden practisch onvind- 
bare schuilplaatsen ge- 
bouwd, voorzien van elec- 
trisch licht en radio. Van 
begin 1944 af vertoefde de 
KP van Reint Dijkema 
dikwijls op de beide boer- 
derijen der Woltersen. 
Wapens, uniformen, dis- 
tributiebescheiden, voor 
alles werd wel een plaats- 
je gevonden. En toen de 
spoorwegmensen moesten 
onderduiken, stond van- 
zelfsprekend ook voor 
hen de boerderij open. 
Nooit was iets hem te 
veel. Toen de wapens van 
de dropping in Bakkeveen 
geborgen moesten wor- 
den offerde hij zijn nacht- 
rust op om deze in een 
giertank in de paarden- 
stal te begraven. Toen 
zich te Dorkwerd iemand 
ophield, die men van 
spionnage verdacht, deed 
de boerderij als gevange- 
nis dienst. En in de laat- 
ste maanden van dc oor- 
log, toen Klaas Wigboldus 
er zijn hoofdkwartier had, 
werd van hieruit alles ge- 
regeld, dat dienstig kon 
zijn om de bevrijding te 
bespoedigen. En Evert 
zelf werd een der meest- 
actieve leden van de ploeg 
van Klaas. Alles heeft hij 
geofferd, ja ook zijn le- 
ven, voor de zaak van 
zijn God, zijn vaderland 
en zijn Koningin. 

___ 
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Wegens bijzondere omstan- 
digheden is het gewenst, dat 
de 17-Jarige zoon van een 
in Duitsland omgekomen 
L.O. man, van werkgever 
verandert. Hij zoekt een 
plaats als 
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Onze bladen worden steeds gratis aange- 

boden aan alle demobiliserende militairen ! 
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DE RIJKSBEGROTING 

door Mr. A .B. Roosjen 

CH 
kp het ogenblik wordt de Tweede Kamer geheel 
'in beslag genomen door de jaarlijks terugkerende 

begrotingsarbeid. De vijf afdelingen zijn in de achter 
ons liggende dagen op het Binnenhof bijeen geweest 
en hebben de verschillende hoofdstukken der Rijks- 
begroting onder de loupe genomen. 
De in deze vergaderingen gemaakte opmerkingen 
worden verwerkt in een Voorlopig Verslag, waarna 
de Regering tot taak heeft daarop met een Memorie 
van Antwoord te reageren. Acht de Kamer de open- 
bare behandeling door deze schriftelijke gedachten- 
wisseling voldoende voorbereid, dan produceert zij 
het Eindverslag, waarna het „publieke steekspel een 
aanvang kan nemen. 
Zoals de zaken zich laten aanzien zal met de Algemene 
Beschouwingen over de Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1949 een begin worden gemaakt op Dins- 
dag 9 November. Vermoedelijk zal de behandeling 
der verschillende begrotingshoofdstukken tot het 
Kerstreces duren. 
Gewoonlijk wordt de spreektijd bij deze discussie sterk 
gerantsoeneerd, omdat bij het onbeteugeld laten kla- 
teren van de spraakwaterval de Kamer in heftige 
tijdnood zou geraken. 

Onze Nederlandse Grondwet bevat in de 6dc af- 
deling van het Ilïe hoofdstuk een viertal artike- 

len met het opschrift: „Van de begroting . 
Art. 124 vertelt ons: 

„Door de wet worden de begrotingen van alle 
uitgaven des Rijks vastgesteld, en dé mid- 
delen tot dekking aangewezen." 

En art. 125 zegt: 
„De ontwerpen der algemene begrotingswet- 
ten worden door de Koning bij de Tweede 
Kamer ingediend dadelijk na het openen der 
gewone zitting van de Statcn-Gcncraal, vóór 
de aanvang van het tijdperk, waarvoor de be- 
grotingen moeten dienen. Dat tijdperk mag niet 
langer zijn dan twee jaar.'" 

De indiening, waarvan art. 125 spreekt, geschiedt op 
Prinsjesdag. Een paar uur nadat Hare Majesteit Ko- 
ningin Juliana op Dinsdag 21 September met het uit- 
spreken der Troonrede de zitting der Staten-Generaal 
had geopend, verscheen Minister Lieftinck in de 
Tweede Kamer met een koffertje, dat de met een 
Oranjelint samengebonden begrotingsontwerpen be- 
vatte. 
Met enkele woorden bood hij, als Minister van rman- 
ciën, daartoe gemachtigd bij Koninklijk Besluit, deze 
stukken de Tweede Kamer aan. 

In vroeger jaren, vóór 1906, hield de Minister van 
Financiën bij de aanbieding der begroting zijn Mil- 
lioenenrede; daarin deelde de bewindsman de finan- 
ciële resultaten mede van het lopende jaar en van 
enige voorafgaande jaren en leverde hij een berede- 
neerd overzicht van de cijfers der aangeboden be- 
groting. In het parlement loopt het verhaal, dat wij 
eens een Minister hebben gehad, die alle cijfers dezer 
Millioenenrede in zijn hoofd geperst had en deze 
zonder de steun van enig „spiekbriefje" aan de Kamer 
voordroeg. In deze tijd zal waarschijnlijk zulk een 
Dr. Cijfer niet bestaan. . 
Wat vroeger de Millioenenrede was is nu de Mil- 
lioenennota, officieel aangeduid met de naam van 
„Nota betreffende de toestand van s Rijks finan- 
ciën", welke nota aan de begrotingsstukken is toe- 
gevoegd. 
Gezien de enorme stijging der cijfers zou men thans 
meer reden hebben te spreken van een Milliarden- 
nota dan van een Millioenennota. De begroting voor 
1949 toch wijst voor de Gewone Dienst, de Buiten- 
gewone Dienst I en het Landbouw-Egalisatiefonds, 
een eindcijfer aan van 3598 millioen gulden. Voor 
1948 was dit cijfer 4016 millioen gulden. 
Als men zich herinnert, dat de uitgaven voor het 
dienstjaar 1939 in de buurt van de 700 millioen gul- 
den lagen, dan blijkt, dat hier van toepassing is het: 
„wij groeien vast in tal en last. 

,DE ZWERVER" 
Prins Hendrikkade 152 - Amsterdam-C. 
Telefoon: Red. 44566 * Adm. 41063 

J V De parlementaire molen draait weer. t _ _ 
Na de opening van de beide Kamers der Staten-Generaal op Prinsjesdag, de derde Dinsdag in Seo- 

tember. zijn deze Kamers weliswaar slechts enkele dagen in openbare zitting bijeen geweest, men trekke 
daaruit niet te haastige conclusies omtrent de arbeidsprestaties der volksvertegenwoordigers. Niet alle 
parlementaire arbeid toch geschiedt „in de openbaarheid ; wij zouden zelfs geneigd zijn te zeggen, dat 
het meeste belangrijke werk binnenkamers wordt verzet. ^ 

Uitdrukkelijk staat in art. 125, dat de begrotingen 
niet mogen dienen voor een tijdperk langer dan 

twee jaar. De mogelijkheid om twee-jaarlijkse begro- 
tingen bij de Kamer in te dienen is bij de Grondwets- 
herziening van 1922 geopend. Van deze mogelijkheid 
werd tot op heden geen gebruik gemaakt. Wel heb- 
ben ze in 't verleden bestaan (in de jaren van 1840— 
1848); in de eerste jaren van de vorige eeuw had- 
den we zelfs tienjaarlijkse begrotingen voor de ge- 
wone uitgaven met jaarlijkse begrotingen voor de 
buitengewone uitgaven en voor de middelen ter be- 
strijding van die uitgaven. Bi) de Grondwet van 1848 
werd uitdrukkelijk voorgeschreven, dat de indiening 
voor één jaar zou geschieden. 
Het Kamerlid, dat voor de eerste maal het ontwerp 
Rijksbegroting thuis bezorgd krijgt, staat verbaasd 
over de hoeveelheid papier, welke zijn woning wordt 
binnengedragen. Het is niet één wetsontwerp, dat 
hij ontvangt, maar het zijn een kleine twintig wets- 
ontwerpen, voor elk der begrotingshoofdstukken één. 
Daarbij komt nog een wetsontwerp tot aanwijzing van 
de middelen tot dekking der uitgaven, de dusgenaam- 
de wet op de Middelen. 

De hoofdstukken der Rijksbegroting zijn de volgende! 
Hoofdstuk I: 
Hoofdstuk II: 

Hoofdstuk II A; 
Hoofdstuk III: 
Hoofdstuk IV: 
Hoofdstuk V: 
Hoofdstuk VI: 

Huis der Koningin. 
Hoge Colleges van Staat 
en Kabinet der Koningin. 
Algemene Zaken. 
Buitenlandse Zaken. 
Justitie. 
Binnenlandse Zaken. 
Onderwijs. Kunsten en 
Wetenschappen. 

Hoofdstuk VII A-l: Nationale Schuld. 
Hoofdstuk Vil A-2: Buitengewone Aflossing 

Nationale Schuld. 
Financiën. 
Oorlog. 
Marine. 
Wederopbouw en 
Volkshuisvesting. 
Verkeer en Waterstaat. 
Economische Zaken. 
Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening. 
Sociale Zaken. 
Overzeese Gebiedsdelen. 
Onvoorziene Llitgaven. 

Hoofdstuk VII B: 
Hoofdstuk VIII A: 
Hoofdstuk VIII B: 
Hoofdstuk IX A: 

Hoofdstuk IX B: 
Hoofdstuk X; 
Hoofdstuk XI: 

Hoofdstuk XII: 
Hoofdstuk XIII: 
Hoofdstuk XIV: 

Daarbij komen de afzonder'ijke begrotingen v 
A. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 
B. Het Zuiderzeefonds. 
C. Het Landbouw-Egalisatiefonds. 
D. Het Gemeentefonds. 
E. Het Scheepvaartfonds. 
F. Het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf. 
G. Het Staatsbedrijf der P.T.T. 
H. Het Staatsmuntbedrijf 
I. Het Staatsvissershavenbedrijf. 
J. De Staatsmijnen in L imburg. 

Wie een begroting wil bestuderen zal onmiddel- 
lijk bemerken, dat het geen „treinlectuur" is, die 

hem thuis gezonden werd. Een ernstige bestudering 
van een begroting als van Hoofdstuk VI (Onderwijs), 
Hoofdstuk X (Economische Zaken), Hoofdstuk XII 
(Sociale Zaken) — om van andere maar niet te spre- 
ken — vordert geen uren, maar dagen. 
De machtige man bij de begroting is de Minister van 
Financiën; deze is belast met de samenstelling van 
de Rijksbegroting in haar geheel. 
Zeker, iedere Excellentie maakt in eerste instantie 
zelf uit voor welke doeleinden en tot welke bedra- 

hij gelden voor de begroting van zijn Departe- gen 

ment zal opnemen, maar het ontwerp van deze be- 
groting gaat daarna naar zijn ambtgenoot van Finan- 
ciën. 
Waarom? Omdat de beheerder van 's Rijks schat- 
kist de ontwerp-Middelenwet moet samenstellen en 
aan de hand van de ingezonden begrotingsontwerpen 
heeft na te gaan in hoeveel middelen hij zal moeten 
voorzien, indien de aangevraagde bedragen in het 
ontwerp der Rijksbegroting worden opgenomen. 
De Comptabiliteitswet geeft de Minister van Finan- 
ciën daarbij twee bevoegdheden. 
In de eerste plaats in hij bevoegd bezwaar te maken 
tegen de opneming van de hem toegezonden begro- 
tingshoofdstukken in het ontwerp der Rijksbegroting, 
indien het toestaan van de aangevraagde gelden hem 
niet toelaatbaar voorkomt met het oog op de toe- 
stand van 's Rijks financiën. Andere dan financiële 
bezwaren mag de Minister van Financiën niet maken. 
Het (*iige criterium, dat hij mag laten gelden, is: de 
financiële toestand des Rijks. 
In de tweede plaats bepaalt de Minister van Finan- 
ciën, welke van de aangevraagde uitgaven in de 
kapitaaldienst mogen worden opgenomen. 
Opneming in de kapitaaldienst wil als regel zeggen, 
dat de dekking der uitgaven niet, zoals bi) de raming 
in gewone dienst, uit de belasting-opbrengsten ge- 
schiedt, doch uit de opbrengst van geldleningen. Het 
verwijt werd de laatste jaren meermalen gehoord, dat 
onder de kapitaaldienst verschillende posten worden 
opgenomen, die naar hun aard op de gewone dienst 
geboekt behoorden te worden. Daardoor werd 
begroting, zo meende men, geflatteerd. 

de 

Het spreekt vanzelf, dat er zo nu en dan conflic- 
i-pn ontstaan tussen de Minister van Financiën ■ ten ontstaan tussen de Minister van 

en zijn ambtsgenoten over het schrappen of vermin- 
deren van uitgaafposten op de ontwerp-begrotingen. 
Het is volstrekt geen geheim, dat enkele Departements- 
hoofden dit jaar de begroting van de „financiële 
supervisor" terugkregen met het verzoek de begroting 
met zovele millioenen te drukken. 
Wanneer geen der beide Excellenties wil toegeven, 
wordt de zaak in de Raad van Ministers gebracht. 
Beslist de Ministerraad, dat de bestreden uitgave op 
de begroting zal prijken, dan zal de Minister van Fi- 
nanciën moeten uitmaken of hij de verantwoorde- 
lijkheid voor het beheer der financiën nog langer zal 
kunnen dragen. Is dat niet het geval dan rest hem 
niets anders dan heen te gaan. 
Stelt de Ministerraad de .schatkistbewaarder in het 
gelijk dan zal de andere bij het conflict betroxken 
Minister zich hebben te beraden of hij het met zijn 
verantwoordelijkheid kan dekken, dat de betreffende 
post niet wordt opgenomen. , , et 
Het vierde kabinet-Colijn is in feite het slachtoffer 
geworden van een conflict over de samenstelling der 
begroting voor het dienstjaar 1940. 
De algemene regel van comptabiliteit is, dat de inge- 
zetenen van het Rijk jaarlijks een bedrag aan belas- 
tingen moeten opbrengen, dat gelijk of ten naastebij 
gelijk is aan het bedrag der Rijksuitgaven. Indien 
uitgaven gedaan worden voor doeleinden, welker 
aard een „uitsmering" over enige jaren wettigt, kun- 
nen deze op de kapitaaldienst geplaatst worden. De 
rente en aflossing van de daarvoor aangegane geld- 
lening komen in volgende jaren op de gewone dienst 
en worden dan uit belastingopbrengsten gedekt. 
Het grote probleem voor elke Minister van Finan- 
ciën is het sluitend maken der Rijksbegroting. Dit is 
iets, waarin de laatste jaren geen enkele bewindsman 
is kunnen slagen. Daardeor is het totaal der Staats- 
schuld gestegen tot niet minder dan 23 «nilliard gulden. 
Het ligt niet op onze weg de Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1949 aan een critiek te onderwerpen. Wij 
kunnen dat rustig overlaten aan onze volksvertegen- 
woordigers, die in het begin van de Slachtmaand de 
degen met Minister Lieftinck zullen kruisen. 



VOOR DE BOVENSTE PLANK? 

ONS KONINKLIJK HUIS 

Bij gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van Hare Majesteit de 
Koningin gaf de uitgevers Mij. N.V. Gebr. Zomer en Keuning een bundel gelegen- 

heidsgedichten uit, verzameld door M. S. Juynboll-van Ysselsteyn, die de bloemlezing 
laat aanvangen met het jaar 1880. Ter viering van het gouden jubileum verscheen 
een tweede vermeerderde druk in prachtig linnen band met vjjftien afbeeldingen van 
de Koninklijke familie. Uit de dagen van N. Beets en B. van Meurs tot op de dag 
vandaag vinden wij in verzen de liefde en trouw, de dankbaarheid en aanhankelijkheid 
bezongen aan Oranje en zeer in het bijzonder aan H.M. Koningin Wilhelmina. Wjj 
treffen de namen van de dichters: Perk, Kloos, Boutens, Campert, Hoomik, de 
Merode, Melis Stoke, enz., ons allen welbekend uit de poëzie-literatuur, maar wjj 
treffen er ook de onbekende dichters uit het verzet, de naamlozen, die de geuzen- 
poëzie van de twintigste eeuw schreven. De typografisch keurig verzorgde uitgave 
is de getuigenis van een volk dat samen met het Koninklijk Huis vreugde en droef- 
heid wist te dragen. Het volk vond in zijn dichters vaak voortreffelijke vertolkers wier 
woorden weerklank vonden in alle Oranje-harten. „JAN PATRIOT". 

Een nieuwe Burgemeester 

Toen bij K.B. van 6 October 1948, de heer 
J. W. Quint, referendaris ter gemeente- 

secretarie te Heerlen, tot Burgemeester der 
gemeente Brussum werd benoemd, stond deze 
benoeming van meet af aan om verschillende 
redenen in de volle belangstelling der oud- 
Illegaliteit. 
En terecht! Deels omdat de heer Quint, die de 
junctie vervult van Provinciaal voorzitter der 
G.O.I.W. Nederland in Limburg en van de Ver- 
trouwensraad, zich in onze kringen heeft doen 
kennen als een sympathiek en bekwaam leids- 
man, en deels, omdat wij uit deze benoeming met 
voldoening kunnen constateren, dat Hare Majes- 
teit de Koningin en Haar adviseurs vertrouwen 
stellen in leden van het voormalige verzet. 
De heer Quint is voor de mijngemeente Bruns- 
sum, met haar inwonertal van bijna 20.000, geen 
onbekende figuur. In Oct. 1944 werd hij aldaar, 
door de toenmalige commissaris der Koningin 
Jn de provincie Limburg, benoemd tot waarne- 
mend burgemeester, welk ambt hij tot November 
1046 vervulde. In deze ambtsperiode, die samen- 
viel met zijn functie als hoofd van de Politieke 
Opsporingsdienst en als Adviseur van de Mili- 
taire Commissaris voor de Mijnstreek, wist hij 
de gemeente op doortastende en kundige wijze 
door het moeilijke na-oorlogse- overgangstijdperk 
te loodsen. 
Ondanks de overdrukke werkzaamheden, die deze 
functies met zich medebrachten, had de Oud- 
Illegaliteit zijn volste aandacht. 
Het liet zich dan ook verstaan, dat, naast de 
burgerij van Brunssum, die hem bij zijn instal- 
latie op 16 October j.1. op spontane en onver- 
getelijke wijze inhuldigde, ook vrienden en be- 
kenden uit de verzetsbeweging van hun mede- 
leven blijk gaven. 
Behalve de aanwezige wereldlijke- en kerkelijke 
autoriteiten, zagen we vertegenwoordigers van 
de GOIWN., LO. — LKP., RW. en OD. 
Nadat de loco-burgemeester de heer Quint de 
ambtsketen had omgehangen, opende de nieuwe 
burgemeester zijn installatie-rede met de woor- 
den: „Gods wegen zijn wonderbaar. Met deze 
zinvolle woorden wil ik uiting geven aan mijn 
diepgevoelde dankbaarheid." En zijn dankbaar- 
heid ging o.m. uit tot zijn Ouders, zijn leraren, 
zijn vroegere superieuren en tot de leden van 
het verzet, van wier steun hij tijdens en na de 
bezetting verzekerd was. Vervolgens bleef spre- 
ker stilstaan bij het huishoudelijk beleid der ge- 
meente om tenslotte Hare Majesteit de Konin- 
gin en Haar adviseurs te danken voor het hem 
feschonken vertrouwen, waarbij wjj ons als leden 

er Oud-Illegaliteit welgemeend aansluiten. 
We hopen, dat Burgemeester Quint een gezegen- 
de ambtsperiode mag hebben. 

J. M. 
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^ „Heil Hitier" 

Onlangs werden in een café aan de Mar- 
telaarsgracht te Amsterdam het Engelse 
en het Ned. volkslied gespeeld, waarop 
een van de bezoekers reageerde met „Heil 
Hltler". Dit bekwam hem slecht Binnen 
enkele ogenblikken ontstond een vechtpar- 
tij waaraan niet minder dan 8 mannen en 
4 vrouwen deelnamen. 
De Hltlervereerder kwam uit de strijd met 
seo gat ta zijn hoofd, een deerlijk gehavend 
gejaat, een gewonde kaak en een gê- 
echeurd costuüm. 
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Een Amerikaan heeft een nieuw wereldrecord ge- 
vestigd. Gezeten op een zadel, dat aan een vlagge- 
stok bevestigd was. heeft hij het wereldrecord 
vlaggestokziften gebracht op 70 dagen, 23 uur en 
33 minuten. 

{Dagbladbericht). 
Wij protesteren met klem. Het wordt tijd, dat de 
internationale bond van vlaggestokzitters maatregelen 
neemt tegen lieden, die de goede naam van onze vlag- 
gestokzitters in gevaar brengen. Onze vlaggestokzit- 
terij is een schone sport, maar lieden, die denken op 
een zadel gezeten, het wereldrecord te kunnen verbe- 
teren, moeten onmiddellijk gedisqualificeerd worden. 
Neen, mijnheer, zo gaat het niét. Weg met dat zadel 
en op de knop  Dan praten wij nog eens weer. 
Helpt mede onze vlaggestokzitterij te beschermen tegen 
onsportieve lieden. 

» 
De 76-jarige Walter Morgan uit Minnesota heeft 
een parachutesprong van 10.000 voet hoogte ge- 
maakt. terwijl zijn vrouw en zes kinderen van de 
grond af toekeken. Na de sprong zei Morgan: 
Het zal hun veel moeite kosten me voortaan op de 
grond te houden". Morgans vrouw zei, dat zij geen 
bezwaar tegen de sprong gemaakt had. De krasse 
parachutist, die van beroep boer is, wilde „zijn 
kinderen tonen, dat hij het kon". 

(Zeeuws Dagblad). 
Leuk, zo'n opa. Ik hoor het mezelf al tegen de kin- 
ren zeggen: „Letten jullie vanmiddag een beetje op. 
't Is net weer voor opa om uit de lucht te komen val- 
len." Gelukkig, dat opoe Morgan zich geen zorgen 
maakt als opa zo nu en dan verdwijnt. Ze weet, dat 
hij het eindelijk „hogerop" is gaan zoeken. 

* 
De KNVB stelde een studiecommissie in voor be- 
roepsvoetbal. Volgens de commissie moeten in de 
beroepsklasse worden geplaatst o.a. zij die handel 
drijven in sportartikelen en zij die inkomen ver- 
krijgen door het leveren van bijdragen aan sport- 
periodieken of sportrubrieken van algemene perio- 
dieken. Met dit laatste wordt beoogd een einde te 
maken aan beunhazerij op het gebied der sport- 
journalistiek om daardoor te bereiken, dat zij, die 
verslagen schrijven over voetbalwedstrijden niet 
meer worden beschouwd als amateur. Uiteraard 
vallen beroeps-journalisten buiten deze bepaling. 

(Tubantia). 
Nou moe, lust je nou nog peultjes? Zaten er in die 
commissie allemaal sportjournalisten? Als je een vol- 
ledige broodwinning hebt in de sport-journalistiek 
ben je voetbal-amateur, maar als je zo te hooi en te 
gras eens een graantje meepikt ben Je voetbal-prof. 
Precies als in de zwarte handel. Wie er een beroep 
Van maakt om bonnen te kopen en te verkopen is een 
eerzaam burger, maar wie wel eens een tabaksbon- 
netje verkoopt omdat hij niet rookt is een zwart- 
handelaar. Het lijkt ons zo, dat de commissie zwaar 
Jiands" heeft gemaakt. 

WER|§DI 

OP ALLE FRONTEN.... 
De strijd voor het socialisme, — aldus lezen wij 
in „De Vlam" van 9 October 1948 — wordt op 
vele fronten gestreden. In een wereld waar het 
militarisme de mensheid meer dan ooit op de nek 
zit en de technische ontwikkeling van de kapitalis- 
tische en staatskapitalistische staten een oorlogs- 
geweld in het leven heeft geroepen, die de gehele 
mensheid met uitroeiing bedreigt, is de dienstweige- 
ring, ook al is deze geen practisch middel om de 
oorlog te verhinderen, een voortdurend beroep op 
het geweten en brengt de dienstweigeraar metter- 
daad een socialistische gezindheid in practijk zon- 
der welke een strijd niet mogelijk is voor een maat- 
schappij, waarin „voor ruw geweld" geen plaats 
meer is. 
— Aldus wordt de strijd voor het Vlam-socialisme 
inderdaad op alle, — geoorloofde en ongeoorloofde 
— fronten gestreden. Rusland zal er wèl bij 
varen. 

A 
KONINKLIJKE RIJKSPOLITIE? 
De uniformering van de in haar huidige vorm kort 
na de bevrijding in het leven geroepen rijkspolitie, 
gaat steeds meer overeenkomst vertonen met die 
van het corps Koninklijke Marechaussee. 
Begrijpelijkerwijs bevordert dit de goede verhou- 
ding tussen beide corpsen niet: de marechaussee 
voelt zich terecht in haar corpseer aangetast 
— In goed Nederlands heet dit nog steeds: pronken 
met andermans veren. 

A 
UNO-STIJL. 
De Sowjet-Russische gedelegeerde in de commis- 
sie voor sociale, humanitaire en culturele zaken 
van de V.N., professor Alexei Paflof, heeft een 
„vriendschappelijk protest" uitgebracht tegen op- 
neming van de stelling, dat „de niéns is gescha- 
pen naar Gods beeld en gelijkenis" in de ver- 
klaring van de rechten van de mens. 
In een debat in de UNO-commissie voor sociale 
kwesties heeft hij de Verenigde Staten, Engeland 
en Zuld-Afrika beschuldigd van „schandelijke, 
smerige en unfaire rassendiscriminatie". 
De Zuid-Afrikaanse gedelegeerde noemde deze 
betiteling op zijn beurt: „onfatsoenlijk, onwaar- 
dig en hysterisch". 
— Bij alle gekrakeel in de raad kunnen wij toch 
rustig gaan slapen in de wetenschap, dat de com- 
missie uiteindelijk toch de volgende resolutie aan- 
nam; 
„Alle mensen zijn vrij geboren, gelijkwaardig en 
gelijkgerechtigd. Zij zijn toegerust met rede en 
geweten en moeten tegenover elkaar in een geest 
van broederschap handelen." 

/> 
NOBLESSE OBLIGE. 
In de eerste algemene vergadering van hoog- 
leraren en lectoren van Nederlandse universitei- 
ten werd aan het bestuur opgedragen stappen 
te doen bij de militaire autoriteiten teneinde t« 
komen tot een gunstiger regeling voor de studen- 
ten ten aanzien van hun dienstplicht. 
Wij betwijfelen of dit juist zou zijn. En vrezen, 
dat de verwezenlijking van deze gedachte op 
grote moeilijkheden zal stuiten. Althans wanneer 
men aan de studenten geen bevoorrechte positie 
wil geven. Studenten worden door de dienstplicht 
in Indië belemmerd in hun studie en het afleggen 
van examens. 
Maar dit geldt ook voor onderwijzers, kantoor- 
bedienden, accountants, ambtenaren. Wat de ar- 
beiders betreft: zij worden door de dienstplicht in 
Indië belemmerd in de ontwikkeling van hun vak- 
bekwaamheid. Dit is een groot nadeel. 
De dienstplicht in Indië zet zo goed als al onze 
jongens achteruit. Dat kan nu eenmaal niet anders 
— en men begrijpt dat. 
Maar dat offer moet dan ook gelijkelijk worden 
gedragen. 

Ditmaal eens met instemming overgenomen uit 
„De Linie". 

 - ATTENTIE lil  - 

Abonné's in de provinciën Zeeland- 
Nrd. Brabant en Limburg, worden 
dringend verzocht de propaganda- 
oproep te lezen op pagina 8. 



Verscheidene malen is er gespro- 
ken over Engeland's „Arabische" 

belangen. Het is hier de plaats, 
daarop even terug te komen: Men 
kan Palestina niet geheel afgeschei- 
den denken van dat gebied van grote 
importantie, dat men „het kruispunt 
der werelden" noemt en dat Midden- 
Oosten heet, een gebied waar vele 
belangen bijkans onontwarbaar in- 
eengevlochten zijn en dat richting- 
gevend is geweest voor Engeland bi) 
zijn Palestijnse politiek. 
Door zijn enorme rijkdom aan olie 
is het Midden-Oosten sinds lange 
tyd een grote rol gaan spelen in de 
wereldpolitiek en in de laatste jaren 
is er een verbeten strijd ontbrand 
om handhaving en verwerving van 
sleutelposities. Hoewel tot dusver in 
Palestina geen olie is gevonden, 
vormt het toch een vitaal onderdeel 
van dit gebied door enkele reus- 
achtige raffinaderijen en de open 
kust naar de Middellandse Zee. 
In dit Midden-Oosten controleren 
Engelse olie-maatschappijen 53 % 
der olie-voorkomens en, hoewel het 
tegendeel soms wordt beweerd, is 
Groot-Brittannië niet van plan dit 
gebied, deze verbindingslijn tussen 
het moederland en het Verre Oosten, 
op te offeren, getuigen de verdragen 
met de Arabische landen, en de mili- 
taire bases, die aangelegd zjjn en 
worden. Engeland's positie is echter 
verzwakt, onder meer ook, omdat 
  Amerika ruimere belangstel- 
3 1ing in dit gebied heeft ge- 

kregen. De Verenigde Staten 
hebben de contróle weten te 

krijgen over 41 % der olie-voorko- 
mehs. De Amerikaanse Middellandse 
Zeevloot, de militaire steun aan Grie- 
kenland en Turkije wijzen erop, dat 
Amerika ook wordt geleid door poli- 
tiek-strategische motleven. Dit houdt 
weer verband met de belangstelling 
van een derde, grote mogendheid, de 
Sovjet-Unie, die evenals de Verenig- 
de Staten in haar immense behoeften 
aan olie niet meer uit eigen produc- 
tie kan voorzien en het oog heeft 
laten vallen op het gebied aan zijn 
zuidelijke grenzen. Daarenboven 
droomt Rusland nog altijd van toe- 
gangen tot de Middellandse Zee 
(Dardenellen). In dit verband her- 
innere men zich, hoe de Sovjet-Unie 
olie-concessies trachtte te verkrijgen 
in Iran, hetgeen echter afstuitte op 
de hardnekkige weigering van de 
Iraanse regering, gesteund door 
Amerika. Nog steeds oefent, de Sov- 
jet-Unie druk uit op Turkije en ve- 
len brengen ook de de-facto-erken- 
ning van Israël binnen het raam der 
Russische politiek in het Midden- 
Oosten. Zo is dit gebied, naast Duits- 
land, China en Korea, een terrein 
geworden, waar de grote mogendhe- 
den eikaars krachten en bedoelingen 
aftasten. 
De pl.m. 35 millioen Arabieren neb- 
ben van de economische activiteit 
der mogendheden geprofiteerd in de 
vorm van verhoging van het levens- 
peil en de Arabische vorsten touche- 
ren jaarlijks van de olie-maatschap- 
pijen zgn. royalties (ongeveer 200 
millioen dollar). Onder deze Arabi- 
sche vorsten bevindt zich een merk- 
waardige figuur, die zeer vaak ter 
sprake komt bij het Palestijnse pro- 
bleem en wiens invloed daarin zeer 
groot is, n.1. Koning Abdoellah van 
Transjordanië. Met steun der Engel- 
sen is deze Abdoellah in 1946 koning 
geworden over een volledig souverein 
Transjordanië. Zijn Arabisch Legioen 
is door de Engelsman Peake georga- 
niseerd en Glubb vormde het tot het 
beste leger van alle Arabische sta- 
ten. Voor een deel verrichtte dit le- 
ger politie-diensten in Palestina en 
daarvoor ontving Abdoellah een sub- 
sidie van 2 millioen pond sterling 
per jaar. Sinds lang gaat deze vorst 
om met de idee van een Groot-Syrië, 
waarin hij Transjordanië, Palestina, 
Syrië en de Libanon wil verenigen. 
De Syrische republikeinen en ook 
Egypte, het belangrijkste lid van de 
Arabische Liga, verzetten zich tegen 
deze Groot-Syrische gedachte. De 
andere Arabische vorsten noemen 
Abdoellah min of meer een verrader. 
Ofschoon hij namelijk een fel tegen- 
stander van het Zionisme is, heeft 
hij openlijk verklaard, tot het in- 

PALESTINA, DOODLOPEND PAD? 

DOOR JOOP KONINGS 
zicht te zijn gekomen, dat het Jood- 
se nationalisme niet vernietigd kan 
worden en dat het -op de duur niet 
uit de weg te gaan is. 

Terugkomend op de kwestie Pale- 
stina in enge zin valt het op, dat 

de bemiddelingspogingen van de Or- 
ganisatie der Verenigde Volken en 
de bemoeiingen van de Veiligheids- 
raad, een aparte phase vormen in 
de ontwikkeling van het probleem. 
Het initiatief tot het inroepen dezer 
bemiddeling is vooral uitgegaan van 
de Arabische landen. Reeds begin 
Juli 1946 zond elk der Arabische 
staten een memorandum aan de 
Engelse regering, dat het volgende 
inhield : „De huidige toestand in 
Palestina moet gewijzigd worden 
volgens de beginselen der Verenigde 
Naties, die nieuwe overeenkomsten 
beogen in plaats van de bestaande 
mandaten. Aangezien de zaak zeer 
dringend is, verwachten wij, dat deze 
onderhandelingen zo spoedig moge- 

lijk kunnen beginnen, zodat overeen- 
stemming kan worden bereikt voor 
de zitting der United Nations in 
September". 
De eerste definitieve stap heeft 
Egypte gezet. Op 24 Juli 1946 deelde 
het secretariaat der Verenigde Na- 
ties mede, dat Egypte had verzocht 
haar verzoek in overweging te ne- 
men, waarin een beroep werd ge- 
daan op Engeland om een einde te 
maken aan de huidige toestand in 
Palestina en een nieuw bestuur in te 
stellen. 
In April 1947 besloten de regerin- 
gen der vijf grote mogendheden, in 
een speciale zitting van de Alge- 
mene Vergadering van de United 
Nations, het Palestijnse vraagstuk 
te behandelen. Deze speciale zitting 
werd van 28 April tot 15 Mei 1947 
te New-York gehouden onder voor- 
zitterschap van de Braziliaan Os- 
waldo Aranha. Gezien de gecompli- 
ceerdheid en de veelzijdigheid van 
het probleem, kon men vanzelfspre- 

m EEKBUIS 

Geachte redactie, 
In Uw uitgave No. 39 van 1 Ocfober jl. komt in de Spreekbuis een brief 
voor van de hand van „Jacques". Wat mij daarin bijzonder trof, was 
briefschrijvers vrees voor terugkeer van de koloniale geest in Indië. Omdat 
ik mij afvraag, wat „Jacques" en met hem vele anderen wel onder koloniale 
geest plegen te verstaan, verzoek ik U onderstaand artikel eveneens een 
plaats in Uw blad te geven. 

WAT IS NU EIGENLIJK KOLONIALE GEEST? 
Dit stel ik voorop: Nederland kan twee dingen doen. Het kan in Indië 

blijven met zijn verantwoordelijkheid en het kan er uit weg lopen 
met voorbijzien van die verantwoordelijkheid. Het laatste is niet in 
het geding en dus bepaal ik mij tot de eerste mogelijkheid. 
Nu zijn er mensen, die, zolang de laatste Nederlandse ambtenaar niet uit 
Indië is verdwenen, hardnekkig zullen blijven schelden op Neerlands kolo- 
niaal bewind. Deze mensen maken echter een zware fout. Indië is Neder- 
land niet en een Indonesiër is anders dan een Nederlander. Ontwikkeling, 
cultuur, godsdienst en wereldbeschouwing zijn fundamenteel verschillend 
van de onze. Hun begrippen hieromtrent, die in de loop van eeuwen hun 
neerslag hebben gevonden^ in de zg. adat, rechtvaardigen niet alleen, maar 
vragen zelfs voor lange tijd toezicht van — zij het ook — langzaam 
losser wordend bestuur onzerzijds. Hierbij zit geen enkele koloniale bedoe- 
ling voor, doch is slechts een logisch uitvloeisel van gezond verantwoor- 
delijkheidsgevoel. De doorsnee Indonesiër ziet dit niét anders en voorzover 
het wel anders wordt gezien is dit onder invloed van door de Jappen uitge- 
strooide en totaal misleidende theorieën. 
Een dunne bovenlaag van intellectxiële republikeinen, die deze theorieën 
om redenen van twijfelachtige aard voorstaat en met benijdenswaardige 
handigheid propageert, doet thans — tot schade voor geheel Indonesië — 
niet anders dan de kracht van de adat, die in de loop van eeuwen is ge- 
groeid, te breken om daarvoor in de plaats volkomen kunstmatig geschapen 
waarden, die elk eenvoudig dessahbewoner zal verwarren en op de duur 
zelfs totaal uit het lood zal slaan, aan te bieden. 
Voor mensen, die beter kunnen weten, is het propageren der onzalige 
revolutionaire theorieën gewoonweg misdadig. Tegen deze lieden kan Neder- 
land niet streng genoeg optreden en wie daarbij het woord koloniale geest 
op de lippen durft nemen, maakt zich zonder meer schuldig aan mede- 
plichtigheid aan de zoéven geschetste misdadigheid. 
Het is werkelijk hemeltergend, dat er Nederlanders worden gevonden, die 
met de republikeinse machtswellustelingen nu nog, na alles wat reeds is 
gebeurd, achter de conferentie-borrel blijven zitten. Te afschuwelijker is 
dit, waar nog duizenden Nederlandse vrouwen en kinderen een prooi zijn 
van „groten" der republiek. Neen, in de kampen zullen zij misschien niet 
meer zitten. Z.E. Drees kan gelijk hebben, maar dat hij eens een kijkje 
laat nemen in, de harems of in wat geen andere naam verdient. Oorlogsbuit 
vormen die vrouwen en zelfs van de meest gewaardeerde soort. En deze 
gedegenereerde troep tracht niet alleen ons — het is nog daaraan toe — 
maar ook de eigen, nog niet geinfecteerde, gezonde bevolking de wet voor 
te schrijven. 
Maar dit zeg ik 11: „Jacques": „Nog lang nadat het heiho en andere geroep 
der amokmakers zal zijn verstomd, zal men in de kampongs en de dessa's 
spreken over het bewind onder Sri Bagina Naharadja Wilhelmina, omdat 
er toen recht was, RECHT, ook voor de kleine man en voor de tani en 
zijn vrouw. 
Ge spreekt van schertsstaten. Doch wat in deze zg. scherfsstaten geschiedt 
is niet anders dan hei weer aanknopen aan hei herstel van de oude adat. 
Niet Nederland herstelt koloniale verhoudingen, maar het zijn de Indo- 
nesiërs zelf, die de oude adairechtstoestanden terugzoeken. 
Zie rondom 11, zoek naar het waarom en veel zal U duidelijk worden. 

„JACQUES F. M." 

kend niet stante pëde aan de be< 
handeling ervan beginnen en men 
kwam op de zitting dan ook tot het 
onvermijdelijk resultaat, een com- 
missie van onderzoek in te stellen. 
Deze commissie bestond uit elf lan< 
den, die bij de oplossing van het 
probleem geen rechtstreekse eigen 
belangen hadden, elf neutrale lan- 
den dus, waaronder ook Nederland. 
Deze commissie kreeg zeer ruime 
bevoegdheden om feiten na te gaan 
en vast te stellen en onderzoek te 
doen naar alle kwesties en geschil- 
punten, die het Palestijnse probleem 
raakten. De commissie moest voorts 
zorgvuldige aandacht schenken aan 
de godsdienstige belangen van 
Islam, Jodendom en Christendom. 
Op deze zitting betoogde Dr. Silver, 
de voorzitter der Amerikaanse Zio- 
nisten, dat Engeland na het uitbre- 
ken van de oorlog deed, alsof het 
souvereiniteit in Palastina bezat en 
niet slechts het beheer. Hij wees er 
op, dat de stichting van een Joodse 
Nationaal Tehuis een feit was en 
voegde er aan toe, dat hij onder 
Joodse staat verstond een staat, ge- 
grondvest op gelijkheid en gelijke 
rechten voor alle inwoners, onge- 
acht hun geloof of ras, zonder over- 
heersing of onderdrukking. 
Mosje Sjertok, de tegenwoordige 
minister van buitenlandse zaken van 
de staat „Israël", beschuldigde de 
ex-moefti van Jerusalem, bondge- 
noot van Hitier. Het is bekend, dat 
de ex-moefti tijdens de tweede we- 
reldoorlog in Duitsland verbleef en 
meer dan eens werd verteld, dat 
hij daar behulpzaam was bij het 
vormen van Mohammedaanse SS- 
bataljons. Een verdediger van de ex- 
moefti op deze zitting bracht verwij- 
tend in het midden, dat het geen pas 
gaf, dat een Arabische leider werd 
beschuldigd door Joden, die eens 
Christus hadden gekruisigd. David 
Ben Goerion, die steeds opviel door 
zijn reële en concrete idealen, sprak 
zich uit voor een Joods—Arabisch 
bondgenootschap, nadat een Joodse 
staat zou zijn gesticht in een deel 
van Palestina. 
De commissie stond voor verschillen- 
de — theoretische — mogelijkheden. 
Zij kon van Palestina als geheel een 
Joodse staat maken of een Ara- 
bische. 
Een derde mogelijkheid was: het la- 
ten voortbestaan van het Britse 
mandaat. Gedurende deze verlengde 
mandaat-periode moest men dan de 
Joden trachten te winnen door het 
voortzetten van immigratie en de 
Arabieren door hun levenstandaard 
te verhogen. Op de eerste plaats 
echter voelde de Engelsen niets voor 
een verlenging van het mandaat. Op 
de tweede plaats verlangden de Joden 
zowel als de Arabieren in concreto: 
onafhankelijkheid. Ontnam men één 
van beide partijen het uitzicht hier- 
op, dan zou de andere onvermijdelijk 
ten oorlog trekken. Om de vrede te 
handhaven zou Engeland dan ge- 
noodzaakt zijn, een ruim versterkt 
garnizoen in Palestina achter te la- 
ten, hetgeen een drukkende last zou 
leggen op het Britse budget. Een 
vierde, overigens nogal naïeve en 
riskante oplossing zou geweest zijn, 
de plaatselijke bevolking te over- 
reden, haar eigen probleem op te 
lossen en een regering te vormen. 
En dan verder maar leven op de 
hoop, dat deze bevolking zich van 
haar verantwoordelijkheid bewust 
zou worden, als de Engelsen eva- 
cueerden. Tenslotte was er een Vijfde 
methode, om het vraagstuk aan kant 
te doen: verdeling van Palestina in 
een afzonderlijke Joodse en een af- 
zonderlijke Arabische staat. Een 
verre van fraaie oplossing met op 
de achtergrond het dreigende beeld 
van voortdurende strubbelingen om- 
trent de delingslijn, maar een op- 
lossing die toch gekozen werd, niet 
vanwege haar voordelen, maar van- 
wege de nadelen, aan de andere 
verbonden. 
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De bonnenkraak bij Drukkerij 

Hoitsema tc Groningen 

Zo liggen de 53.000 bonkaarten van Hoitsema 
dan in een garage aan de Amsteldijk in 

Amsterdam. Maar de LO in Amsterdam, die 
erom zit te springen en reeds contact met een 
drukkerij aan de Singel heeft opgenomen voor 
het bedrukken van de achterkant, weet van niets. 
Er is een kleine fout in de organisatie. Het con- 
tact tussen de LO en de KP in Amsterdam is 
door allerlei oorzaken onvoldoende. Daarom heeft 
Cor zijn illegale vrienden van de Haagse PTT 
verzocht voor een ontvangstadres in Amsterdam 
te zorgen. Dat is gebeurd. Er werken in Amster- 
dam een paar jongelui (Johnny Even en Wim 
Bakker) die direct bereid zfln daarvoor te zorgen. 
Ze stappen naar Dr. Oud aan de Amsteldijk, die 
hen wel eens meer behulpzaam is en vragen of 
hij zijn garage beschikbaar wil stellen. Tja, 
willen wel, maar dat gaat moeilijk, want de ver- 
rader Riphagen stalt in dezelfde garage zijn wa- 
gen. Dat is niet vertrouwd. Bij een kennis, die 
enkele huizen verder een garage heeft, speelt 
de dokter het echter wel klaar. En daar is het 
dan ook, dat de postauto z'n kostbare vracht lost. 
Johnny en Wim willen de kaarten er liefst de- 
zelfde dag nog vandaan hebben. En opnieuw 
springt de dokter bij. Een patiënt van hem be- 
schikt over een motor-carrier en zonder dat de 
man weet wat hij vervoert, brengt hij de kaarten 
naar Keizersgracht 712, de operatie-basis van 
Johnny en Wim. De heren gaan op stap, want 
ze willen ze natuurlijk ook graag bedrukt hebben. 
De LO is in rep en roer. Waar blijven de kaarten? 
vraagt de ene helft en de andere houdt bij hoog 
en laag vol, dat ze naar Amsterdam getrans- 
porteerd zijn. Dan duiken de geruchten op, dat 
er mensen zijn, die een drukker zoeken voor 
het bedrukken van de achterzijde van gekraak- 
te bonkaarten. Dat kunnen niet anders dan de 
vermiste zijn. Heeft de SD ze in handen ge- 
kregen en probeert deze er nu een spelletje mee 
te spelen? Weldra rijst het vermoeden, dat de 
kaarten in handen van twee Amsterdammers 
zitten, die niet helemaal vertrouwd worden. Dat 
zijn Johnny en Wim. Er zijn foto's in omloop, 
waarop Johnny met de hand omhoog naast mijn- 
heer Woudenberg van het Arbeidsfront staat. 
En alleen de naam Johnny is al voldoende om 
de illegaliteit kippevel te bezorgen, want men 
maakt direct combinaties, waarin de beruchte 
Johnny de Droog een rol speelt. Heel het Wes- 
ten speurt naar lieden, die bonkaarten • willen 
laten bedrukken. En er is geen drukker meer, 
die zich eraan zal willen wagen. Ze kruipen als 
slakken in hun huisje, wanneer iemand er over 
begint. Johnny en Wim zitten er mee in hun 
maag en de LO pluist ieder draadje na dat tot 

53.000 bonkaarten verdwijnen spoorloos j 
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De rechterstrook van de bonkaart, waarop een rij 
aardappel- boter- en taptemelkbonnen moest vervallen 

\ 
spreekt, is deze er als de kippen bij om de LO- 
Ainsterdam te waarschuwen. Weldra zit Dirk 
van de LO-Amsterdam in de spreekkamer van 
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,,,, beladen met 

de 53.000 kaarten , 

het terechtbrengen van de kaarten kan leiden. 
Dr. Oud krijgt tenslotte door, dat Johnny en 
Wim geen kans zien de kaarten bedrukt te 
krijgen. En hij gaat zich afvragen of ze nu wel 
In goede handen zitten. Htj heeft meer illegale 
relaties en als hij er met zijn vriend Klps over 

de dokter en verneemt hij de gang van zaken. 
Aanvankelijk overweegt men de gekraakte kaar- 
ten opnieuw te kraken, want Dr. Oud weet waar 
ze zich bevinden. Maar hij weet ook, dat die 
beide knapen behoorlijk met hun pistolen over- 
weg kunnen en hij vreest een schietpartij met 
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alle gevolgen van dien. De vrees voor het niet- 
betrouwbaar zijn van de groep van Johnny en 
Wim doet hen tot een list besluiten. En Dr. 
Oud is bereid daarin een rol te spelen. Hij gaat 
naar hen toe en deelt mede erin geslaagd te 
zijn een drukker te vinden. Daar kikkeren de 
jongens helemaal van op. Ze vonden het toch 
ook wel erg spijtig, wanneer die kaarten onge- 
bruikt zouden moeten blijven. Er is echter een 
„maar" bij. De drukker wil beslist geen ander 
contact hebben dan met de dokter. Dus moeten 
ze de zaak verder geheel aah hem overlaten. 
Daar stemmen ze in toe. 
De kaarten staan in kisten verpakt. Er gaan 
wat flesjes haarwater en fixatief bovenop en 
weldra rijdt een bakfiets door de Leidsestraat, 
beladen met de 53.000 kaarten uit Groningen. 
Slechts enkele uren tevoren is Johannes Post, 
de man, die de kraak in Groningen voorbereid- 
de, bij de mislukte overval op het Huis van 
Bewaring aan de Weteringschans door de SD 
gearresteerd. En met hem viel in handen van 
de SD Arie van Dijk, de man, die het eerste 
bonnentransport uit Groningen op het Centraal 
Station in de hoofdstad in ontvangst nam. In 
de duinen bij Bloemendaal worden ze neerge- 
schoten. Maar hun vrienden werken door. opdat 
hun arbeid niet tevergeefs zou zijn. 

Het raadsel van de niet-complete bonkaart. 
Bij een fietsenstalling in de Spuistraat wacht 

Fernhout, de man van de LO-Amsterdam op 
de bakfiets, die het m-andrantsoen voor 50.000 
onderduikers vervoert. 
De fietsenstalling grenst aan de achterzijde van 
de drukkerij aan de Singel en zo komen ze ten- 
slotte op de plaats waar zc wezen moeten. Er 
waren al een paar cliché's voor het bedruk- 
ken bij, maar die bleken totaal ongeschikt. 
Dank zij het feit, dat de LO. de gelicle orga- 
nisatie gealarmeerd heeft, gelukt het vrij spoe- 
dig de "cliché's, welke -de firma Enschede te 
Haarlem heeft om de bonkaarten aan de achter- 
zijde te bedrukken, in handen te krijgen. Wim 
uit Zwolle, de LO.-leider van Overijssel, spreekt 
er met zijn mensen over en één hunner, de KP.-er 
Bertus, denkt onmiddellijk aan Pim Lindebom, 
die zelf afkomstig is uit Haarlem en die via een 
broer wel over contacten bij Enschede beschikt. 
Eén hunner blijkt bereid een stel foto's te ver- 
vaardigen van de originele cliché's. Nog voor 
men in Haarlem met het bedrukken kan begin- 
nen, zijn de negatieven al in Zwolle. Een 14-jarig 
meisje brengt ze verstopt in de kaft van een 
atlas, naar Zwolle. En in dezelfde verpakking 
gaan ze naar Amsterdam. Er zijn nog wel wat 
technische moeilijkheden bij de vervaardiging van 
de cliché's, doch met hulp van de PBC. (de Per- 
soonsbewijs Centrale van Gerrit Jan van der 
Veen) gelukt het deze op te lossen. 
Maar toch blijft het nog een technische puzzle 
om de zaak goed voor elkaar te krijgen. Er zijn 
twee cliché's, waarvan het één een kronkellijn 
vertoont en het andere stippen. De kaarten moe- 
ten dus tweemaal bedrukt worden en de stippen 
moeten keurig op hun plaats in de kronkeltjes 
komen te liggen. Ook het vinden van de juiste 
kleur voor de ondergrond kost nogal wat hoofd- 
brekens. Deze is lichtrose, zoals bij obligaties 
wel het geval is. Doch ook dat komt voor elkaar. 
Nu vraagt de machine bij het drukken echter 
een behoorlijk aangrijpingspunt van het te 
drukken materiaal. En dit is op de kaarten 
niet meer aanwezig, daar ze reeds kant en klaar 
door Enschede werden afgeleverd en de aan- 
grijpingsstrook versneden is. Er zit niets anders 
op, dan een strook bonnen van de kaarten te 
laten vervallen. De vraag is maar welke! Links 
zitten de broodbonnen en rechts boter-, melk- 
en aardappelbonnen. De broodvraag wordt ech- 
ter het belangrijkste geoordeeld en zo gebeurt 
het, dat van 53.000 kaarten een strookje met 
waardevolle bonnen moet verdwijnen. In twee 
dagen tijd had de drukkerij de zaak „gefixt". 
Daar hebben de LO-ers wat over moeten horen 
van hun trouwe afnemers. En als ze er niets 
over hoorden, dan werden ze toch wel met een 
scheel oog aangezien. Het kwam Immers niet 
te pas een kaart te verstrekken, waarvan al een 
deel afgeknipt was. Gelukkig bleek later, dat 
de ontbrekende bonnen niét allemaal geldig 
werden verklaard. 
Daarmede was de lijdensgeschiedenis van de 
bonkaarten van Hoitsema ten einde. Niet on- 



DOOR HFT OOG VAN EEN NAALD. 
(Ons nieuw vervolgverhaal). 

Onder deze titel plaatsen wij in de eerstvolgende twee nummers van ons blad een buiten- 
gewoon spannend verhaal van de hand van de bekende, thans als correspondent van De 
Maasbode in Indonesië vertoevende publicist, J. W. Hofwijk. Als KP.-er bivakkeerde de 
schrijver met zijn kornuiten gedurende de laatste maanden voor Limburg's bevrijding in een 
zelfgebouwd onderaards kamp in de dichtbegroeide bossen rondom het dorpje Baarlo, van 
waaruit alle acties werden ondernomen. Een groot deel der activiteit was gericht op de 
uitbreiding van de veel te kleine wapenvoorraad door het overvallen van kleine Duitse 
patrouilles. Dit leverde echter niet alleen wapens op, maar ook een dertigtal krijgsgevan- 
genen met alle daaraan verbonden moeilijkheden. Op een uiterst critiek moment: terwijl de 
zich in de omgeving bevindende Duitse troepen tot een krachtige aanval op het naar voren 
geschoven geallieerde front overgingen, waardoor de KP.-ers volledig werden ingesloten en 
terwijl zich hardnekkige geruchten verspreidden over een op handen zijnde grote razzia in 
de Baarlose bossen, ontvluchtte een der krijgsgevangenen. De KP.-ers maakten zich niet de 
geringste illusies over de bedoelingen van de vluchteling en besloten tot een gewaagde 
uitbraakpoging. Op welk een ongelooflijke wijze de KP. hierin slaagde, dat vormt het onder- 
werp van Hofwijk's verhaal; Door het oog van een naald. 
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Het ras ei werk, waarmede de bonkaarten aan 
de achterzijde bedrukt werden. 

vermeld mag echter blijven, dat een deel 
van de kaarten der eerste periode, waar- 
van er bij vergissing' teveel waren gekraakt, 
netjes bij het CDK werd terugbezorgd, met 
de opmerking, dat dit deel, na uitreiking 
van de benodigde kaarten aan belangheb- 
benden, was overgeschoten en derhalve niet 
nodig was. 

Nogmaals op de zolder 
van het Scholtenshuls. 

Nog eenmaal moet ik u echter meene- 
men naar de zolder van het Scholtens- 

huis in Groningen, waar Reint, Sepp en 
Wim, drie van de deelnemers aan de kraak 
van Hoitsema in boeien zuchten. 
Men heeft Reint niet lang de gelegenheid 
gegeven om in het ziekenhuis wat op ver- 
haal 'te komen. Zodra de kogel verwijderd 
en zijn arm gespalkt is, sleept men hem 
weer naar het Scholtenshuis, waar nu, be- 
halve Sepp, ook Wim aan handen en voe- 
ten geboeid zit. Twee Landwachters en 
een Grüne bewaken hen. 
Een predikant, die daar op Woensdag 7 
Juni werd binnengebracht heeft ons iets 
verteld van het leven daar. 
Overdag zitten ze op de zolder en 's nachts 
moeten ze in de voorkamer van de boven- 
ste verdieping, waar de hele dag ver- 
horen zijn afgenomen, verblijven. Deuren 
en ramen worden dan wijd opengezet om de 
onfrisse lucht te verdrijven. Het is erg 
guur weer in deze periode en later krijgen 
ze van een wat gemoedelijker bewaker ver- 
lof zich met een oude loper toe te dekken. 
Ze leggen hun hoofd op de losse stoelzittin- 
gen en de zendeling, de enige, die niet ge- 
boeid is, trekt de mat over hen heen. 
Vooral de eerste dagen wordt Reint telkens 
weer mishandeld. Als hij een poging doet 
de ritssluiting van zijn pullover, die in zijn 
onderkleding is vastgehaakt, met zijn ge- 
boeide handen dicht te trekken, snauwt een 
der Landwachters hem toe: „Laat dat, 
jong. Wat doet het ertoe, hoe je eruit ziet. 
Jou schieten ze toch dood." Kalm en rustig 
antwoordt Reint: „Dat weet ik wel, maar 
zolang je leeft wil je er toch ook nog een 
beetje netjes uitzien, als dat mogelijk is." 
Dan vertelt de Landwachter zijn collega, 
dat dit nu de kerel is, die Elzinga en de 
wachtsman heeft doodgeschoten. „Door 
dat zwijn heeft Oudejaarsnacht een heel 
stel burgers het leven moeten laten." — 
„In de krant heeft gestaan, dat die mensen 
zijn doodgeschoten omdat ze wilden vluch- 
ten," zegt de geboeide kalm. — „Hou je 
bek, er wordt je niks gevraagd," scheldt 
de Landwachter. „Die vent is nou gerefor- 
meerd", vervolgt hij tot z'n collega. Die 
gereformeerden zijn nog het ergste, maar 
de hervormden zijn niet veel beter. In de 
Bijbel staat, dat ze niet mogen haten, 

maar ze doen het allemaal. Mijn familie 
ook. Allemaal gaan ze naar de kerk, maar 
mij haten ze, omdat ik NSB-er ben." 
Als ze voor het verhoor worden wegge- 
haald, koelen de kerels dikwijls hun woede 
op Reint. Ze slaan hem met een riem of 
met de boeien in het gezicht. Hij geeft geen 
kik. Alleen z'n ogen liggen nog wat dieper 
in het gezwollen gezicht. Als ze weg zijn 
komt er een spottend lachje om z'n mond. 
Wanneer de zendeling over die mishan- 
delingen z'n verontwaardiging lucht, zegt 
Reint: „Het is eigenaardig, maar ik" voel 
er niets van. 't Is net, of ze me op geen 
enkele manier pijn kunnen doen." Eens 
vraagt hij om een dokter, omdat de ge- 
spalkte arm niet goed zit. Slechts een 
enkele maal is hij somber en spreekt van 
de idealen, die een mens moet opgeven. 
Met Sepp bespreekt hij nog plannen om te 
ontvluchten en met het pijpje van een 
schoenveter van de zendeling tracht hij z'n 
boeien los te krijgen. Maar het is vruch- 
teloos. 
Bij zijn verhoren neemt hij ook de schuld 
van de aanslag op Keijer op zich, omdat 
hij weet, dat de dader nog niet gegrepen is. 
Verder zegt hij alles met de gebr. Gootjes, 
die reeds niet meer in leven zijn. te hebben 
uitgevoerd. 
Nu en dan weten ze iets te bemachtigen 
om te roken. Daar genieten ze intens van. 
Sepp, Reint en Wim delen dan broederlijk 
het karig rantsoen. 
Eens schrijft Reint met z'n geboeide han- 
den een paar afscheidsbrieven aan z'n moe- 
der en verloofde, maar ze worden, hoewel 
men het hem belooft, nooit doorgestuurd. 
Als na tien dagen de zendeling naar het 
Huis van Bewaring wordt overgebracht, 
zegt Reint hem: „Als u vrij komt, wilt u 
dan aan mijn moeder en verloofde zeggen, 
dat ik mij nooit verlaten heb gevoeld." De 
zendeling spreekt met hem over het woord 
van Paulus: „Want ik ben verzekerd, dat 
dood noch leven mij zal kunnen scheiden 
van de liefde Gods, welke is in Jezus Chris- 
tus Onzen Heere". Dan zegt hij eenvoudig; 
„dat geldt ook voor mij" en er is een blij 
licht in z'n ogen. 
Ondanks de zware klappen, welke de KP 
krijgt te incasseren, worden er nog plannen 
ontworpen de vrienden te bevrijden. Er 
zullen pistolen worden binnengesmokkeld, 
doch de portier van het Scholtenshuis, die 
aanvankelijk medewerking toezegt, trekt 
zich later weer terug. Eind Juni worden 
ze naar Vught overgebracht, waar Reint 
en Sepp op 22 Augustus worden gefusil- 
leerd. Alleen Wim is uit gevangenschap 
teruggekeerd. 

Johannes Post en Arle van Dijk lieten 
het leven in Hollands blonde duin, Reint 

Dijkema en Sepp Hahn werd het genomen 
op de executieplaats van Vught, Klaas 
Wigboldus viel bij de bevrijding van Gro- 
ningen. Hoe groot was hun offer. Maar 
tienduizenden jonge Nederlanders, door 
onrecht elke levensmogelijkheid ontnomen, 
konden mede door hun werk het leven 
behouden. Dat ze het leren zien en waar- 
deren. 

X 

SOCIALE PROBLEMEN 

bij de verzorging van üe slachtoffers 
van het verzet. 

"P en leder, die in het verband van de Stichting 1940—1945 werkt. 
' moet een ruim begrip hebben en tonen voor de moeilijkheden, 

die zich in de gezinnen kunnen voordoen. Iemand, die een bevol- 
kingsgroep ter linker of ter rechterzijde uitsluit of minder juist be- 
handelt, is ongeschikt voor dit werk. 
Voor alle verzorgden zijn de gebrachte offers even zwaar. Aan de 

Districtsbureaux en aan het Bureaupersoneel worden geheel 
andere eisen gesteld en een geheel andere instelling ver- 
wacht, dan voor een normaal kantoor of bureau gelden. Op 3 

een Districtsbureau van de Stichting 1940—1945 moet steeds de 
sleutel aan de buitenkant van de deur zitten, d.w.z. dat het zonder 
schroom gemakkelijk te bereiken moet zijn voor een ieder, die er 
iets mee te maken heeft. Geen loketten, maar een omgeving, waar- 
in men zich thuis voelt en waarin men als het ware gedwongen 
wordt om gemakkelijk en open te spreken. 
In gesprekken met de verzorgden en in correspondentie moet steeds 
de juiste toon gevonden worden. De mooiste financiële beslissing, 
hoe gunstig ook voor de geadresseerde, kan geheel bedorven wor- 
den door de wijze, waarop zij op papier gesteld wordt. De nor- 
male gang van zaken bij de maandelijkse verzorging, kan m.i. het 
beste op de volgende wijze geregeld worden: 
Ieder gezin krijgt een speciaal uit de vrijwillige medewerkers ge- 
kozen voogd of voogdes, die voor het vertrouwelijke contact tus- 
sen de Stichting en het gezin moet zorgen; iedere maand de finan- 
ciële bijdrage thuis bezorgt, maar het contact met het gezin niet 
alleen beperkt tot een maandelijks bezoek, maar regelmatig met de 
weduwe komt spreken, acte de prtsence geeft op de verjaardagen 
van vrouw en kinderen, maar ook even aanloopt op de sterfdag 
van de overledene. 
Vele slachtoffers van het verzet voelen zich steeds meer verlaten 
en vergeten. De kring, die belangstelling heeft voor hun noden 
en verliezen, wordt steeds kleiner en het gevoel, dat men toch niet 
alleen staat met zorgen en noden, maar dat er personen zijn en 
een instantie is, die meeleeft en meevoelt, is een onontbeerlijk ele- 
ment bij de verzorging. Deze verzorging vfa vrijwilligers, eist veel 
van de verzorgers. Het is een uiterst moeilijk, maar als het goed 
gedaan wordt, zeer dankbaar werk. 
Lang niet iedereen is hiervoor geschikt en weet de juiste toon te 
treffen. Men moet reusachtig voorzichtig zijn om bij weduwen en 
wezen het verlies niet te gaan koesteren door als het ware een 
soort cultus aan te kweken. Dit systeem staat of valt met de 
geschiktheid van vrijwillige medewerkers, die zich hiervoor be- 
schikbaar stellen. 
Ruim anderhalf jaar lang wordt het in Amsterdam met veel ups 
and downs toegepast. Van het aantal vrijwilligers, waarmee wij 
gestart zijn, moest in de loop van een half jaar tijd bijna de helft 
vervangen worden, wegens gebrek aan belangstelling of gebrek 
aan tact. De keuze van een verzorg (st) er is uiterst belangrijk en 
moeilijk en eist van de sociale werker, die hiermede belast is, een 
grondige voorbereiding en kennis van beide partijen. Ondanks dit 
alles brengt de praktijk nog teleurstellingen en is een intensieve 
controle op dit vrijwilligerswerk door vaste krachten een eerste 
vereiste. Het is gebeurd, dat men, na een half jaar het werk 
uitstekend te hebben verricht, dit zonder meer liet slingeren, de 
gelden niet op tijd uitbetaalde en verder contact met de gezinnen 
verbrak. Men moet ook gezinnen, die verzorgd worden, van tijd 
tot tijd gelegenheid geven, zich over hun verzorger of verzorgster 
uit te spreken. Ik herinner mij nog, dat een jonge weduwe zonder 
kinderen, die als verzorger een gepensionneerd onderwijzer had, 
op een middag binnenstoof met het verzoek: „Ach mijnheer, verlos 
mij van deze oude zuurpruim en stuur mij voortaan een jonge 
vrouw, een vrouw, die niet iedere maand over mijn man begint te 
praten, maar de keuze van het onderwerp, waarover wij zullen 
spreken, ook eens een keer aan mij overlaat." Een goed en stevig 
contact tussen de sociale werk (st) er en de gezinsverzorger of 
verzorgster is bij deze opzet dringend noodzakelijk. Aan de andere 
zijde leert de ervaring, dat men zijn medewerkerscorps sterk acti- 
veert, door de geschiktste leden in te schakelen bij dit sociaal werk. 
De beste verzorgers zijn in de regel ook de beste propagandisten 
en inzamelaars. In Amsterdam heeft iedere vrijwillige gezinsver- 
zorger de verplichting op zich genomen om eens per maand in 
telegramstijl een kort rapport over zijn gezinnen in de afgelopen 
maand in te dienen. Dit systeem voldoet uitstekend. Men leert 
hier beide partijen, dus verzorger en verzorgde, heel goed uit ken- 
nen. Loopt de zaak eenmaal, zoals hiervoor omschreven werd, 
dan blijft er voor de sociale werksters tijd over om ernstiger en 
moeilijker werk te verrichten. A. J. TEUNISSEN. 

 RECTIFICATIE -  

In het 2e vervolg van, dit artikel, zijn door een abuis onzer- 
zijds, twee woorden weggevallen. 
De zin; „Het is goed gezien geweest de verzorging van de 
slachtoffers van het verzet in eigen hand te nemen en ook in 
haar statuten heeft de Stichting 1940—1945 op het terrein 
van de maatschappelijke zrrg een geheel eigen geluid laten 
horen, door haar arbeid op redelijk herstel enz., moet als 
volgt luiden: 
„Hei is goed gezien geweest de verzorging van de slacht- 
offers van het verzet in eigen hand ie nemen en ook in 
haar statuten heeft de Stichting 1940—1945 op hef terrein 
van de maatschappelijke zorg een geheel eigen geluid laten 
horen, door haar arbeid te richten op enz." 
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LO.-LKP.-film in de maak 

Bijna „in de blikken trommel". 
„ A Is de zon ons in de komende weken niet in de 
"steek laat, kan Nederland zijn eerste grote film 

van eigen verzet tegen het begin van het volgende 
jaar tegemoet zien," zo vertelt ons Max de Haas, 
de kleine, beweeglijke regisseur van de LO-LKP- 
film, terwijl hij, drentelend door de consistorie van de 
als studio in gebruik genomen Zuiderkerk, het ene 
telefoongesprek na het andere voert. „Ik vertrouw, 
dat de zaak — zoals dat in vaktermen heet — bin- 
nen een maand in de blikken trommel zal zitten, d.w.z. 
dat alle opnamen gereed zullen zijn, waarna er nog 
enkele maanden over heen zullen gaan met de mon- 
tage en na-synchronisatie. 
En het resultaat? Ikzelf ben optimistisch gestemd. Tot 
nu toe is alles naar wens verlopen, maar ja, het 
weer " 

Tienduizend meter film. 
Hij heeft het druk, deze doorgewinterde filmman, die 
tegelijk de rol vervult van scenarioschrijver, produc- 
tieleider, regisseur en cutter en hij kan het eigenlijk 
maar slecht verdragen, dat hij op zijn tijdschema een 
paar weken is ten achter geraakt door de nukkige 
kuren van een zich achter triestige wolken schuil- 
houdend planeetje. Niettemin is er tot nu toe al tien- 
duizend meter film opgenomen. Natuurlijk is dat veel 
te veel, want voor de film, die een tijdsduur zal krij- 
gen van plm. lj^ uur, heeft men voldoende aan on- 
geveer 23^ duizend meter. 

Als die 23^2 duizend meter lange filmband straks zijn 
beelden op het witte doek zal projecteren kunnen de 
toeschouwers kennis maken met een fabrieksarbeider, 
die zich tot het verzet wel niet direct voelt aange- 
trokken, maar toch onderduikt omdat hij, als chris- 
ten, meent, dat het niet geoorloofd is het Duitse oor- 
logspotentieel te versterken door voor de moffen te 
gaan werken. Als onderduiker komt hij met het ver- 
zet in aanraking, gaat er aan mee doen, pleegt over- 
vallen, wordt gearresteerd en belandt uiteindelijk in 
Vught. Het slot wordt gevormd door de tragische 
gebeurtenissen in dit kamp bij de fusillades in 
Augustus-September 1944. 
De film draagt een documentair-realistisch karakter, 
niet geromantiseerd maar met een sterke speelfilm- 
inslag. Het verhaal is geschreven door de schrijvers 
Rogier van Aerde en Anne de Vries, waarna in ge- 
zamenlijk overleg het scenario (ontwerp voor de 
film) werd vervaardigd. 

Droomfabriek in werking. 
Wie film zegt, denkt aan Hollywood en daarbij maar 
al te vaak aan die fantastische sprookjeswereld van 
bruin-verbrande, ganse dagen in zon, geld en tijd 
badende filmsterren: wezenloos knappe mannen met 
snorretjes en streamline haren en auto's, steeds in 
gezelschap van bedwelmend schone vrouwen met 
Pepsodent-tanden, wier enige werkelijke zorg het be- 
houd der sex-appeal schijnt te zijn. 
Voor de lezers, die zich nog niet van een dergelijke 
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Onder de hoge gewelven van de meer dan drie eeuwen oude Zuiderkerk wordt een SD-scène verfilmd. Het 
valt dikwijls niet mee voor di spelers om in hun rol te blijven onder de criiische blikken en opmerkingen 
van de toeschouwers en terwijl zij zich hef middelpunt weten van snorrende en [el schijnende filmapparaten. 

voorstelling van de filmwereld vrij hebben weten te 
maken, zou het zijn nut kunnen hebben eens een 
kijkje te nemen in de werkplaatsen van de droom- 
fabriek „Visi", waar onze film thans in de maak 
is. Want er wordt daar hard, heel hard gewerkt door 
serieuze mensen met gloeiende ambities voor hun vak 
en ze lopen er, net als U en wij, doodgewoon met 
twee benen over de begane grond, hoogstens met dit 
onderscheid, dat het tempo van voortbewegen een 
tikkeltje sneller dan normaal is. Mijnheer de Haas 
heeft geen snorretje (hoewel het hem niet zou mis- 
staan) en hij rijdt in een tochtige jeep, model T. Ook 
heeft de scrip-girl (secretaresse van de baas) geen 
tot aan het plafond opgetrokken wenkbrauwen met 
daaronder de altijd onschuldig-verwonderd starende 
ogen als ze, kleumend bi] een electrisch kacheltje, 
allemaal cijfers in een boek schrijft, dat veel weg heeft 
van een crediteurenboek. We! heeft ze Pepsodent- 
tanden maar die schijnt ze bij voorkeur dood-gewoon 
Voor het eten te gebruiken (net als U en wij). Alles 
is hier trouwens gewoon: een onderneming waar ge- 
werkt wordt net als overal elders en daarom menen 
wij de regisseur gerust de vraag te mogen stellen 
wat er nou allemaal komt kijken voor en aleer de 
zeer waardige bioscoopportier de zeer onwaardige 
dubbeltjes van elke gulden entree in zijn met goud 
afgezette zakken kan steken. 
„Well," antwoordt hij, na het zoveelste telefoonge- 
sprek te hebben beëindigd, „dat is gauw gezegd. Zo- 
als reeds gezegd, wordt eerst het scenario geschreven. 
Op grond daarvan stelt de regisseur het draaiboek 
samen. In zo'n draaiboek staat voor elke scène aan- 
gegeven welke instelling de camera moet hebben om 
telkens in andere positie een ander onderdeel ervan 
op te nemen om het geheel het beste tot zijn recht te 
laten komen, de z.g. close-ups. Een gewone foto en 
ook een filmstrook geeft alle voorwerpen in gelijke 
accentuering, maar in de loop der gebeurtenissen is 
het ene voorwerp belangrijker dan het andere en om 
nu een bepaald onderdeel speciaal onder de aandacht 
van de toeschouwers te brengen, geeft de regisseur 
dat onderdeel een sterker accent dan de rest. Een 
kleine maar uiterst belangrijke nuancering in bv. 
een interieur, die anders in de beeldenstroom ver- 
loren zou gaan, wordt door de c!ose-up de plaats 
gegeven die haar toekomt. 
Om de close-ups juist te kiezen, heeft de regisseur 
een fijne intuïtie nodig, die .— laat ik zeggen .— enige 
kunstzinnige aanleg vereist. Zodra het draaiboek ge- 
reed is, worden de décors ontworpen. Dat is het werk 
van de architect, die de schetsen (plattegronden) 
maakt, naar welk voorbeeld de interieuren worden 
opgebouwd, zodat de regisseur er verder niet naar 
om behoeft te kijken. Natuurlijk houdt hij door de 
ogen van zijn script-girl een oogje in het zeil. Intus- 
sen is de opname-leider (de man, die binnen de on- 
mogelijkste tijd voor de onmogelijkste dingen moet 
Zorgen) al druk bezig om de requisieten op te schar- 
relen, die bij het spelen nodig zullen zijn. Zo hebben 
wij een dolle jacht door het land moeten organiseren 
om aan de benodigde Duitse uniformen te komen. 
Dan de spelers; Ik werk, op één man* na, die beroeps- 
acteur is, uitsluitend met amateurs. Voor Nederland 
is dat voor een film van dit formaat een noviteit. Tot 
nu toe is deze methode slechts toegepast in Rus- 
land (Eisenstein en Poduwkin) en Italië (Rossilini). 
Natuurlijk missen de non-professionals de speel-rou- 
tine maar er staat tegenover, dat het spel een veel 
grotere natuurlijkheid verkrijgt, die zeer gunstig af 
zal steken bi) het houterige, toneelmatige spel van 
beroeps-acteurs, zoals dat te zien is gegeven in som- 
mige vooroorlogse Nederlandse films. Het spreekt van- 
zelf dat ik ook niet iedereen voor elke rol kan gebrui- 
ken. Ik moet bv. letten op het fotogenieke uiterlijk van 
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Donkere dagen bij Drente's bevrijding. 

Wel zeer zwaar is de tol, die Nijeveen, een dorp onder de rook van Meppel, heeft betaald voor de terugkeer van 
vrijheid en recht. 
Te zwaarder drukt deze last, wijl zij werd opgelegd toen reeds de haven in zicht kwam. Reeds hadden zich de voor- 
boden van de naderende bevrijding aangediend en vreugde om wat komen ging had zich genesteld in de huizen 
van de inwoners van Nijeveen. De laatste toebereidselen werden getroffen om de snel oprukkende geallieerde troepen 
hulp te verlenen waar mogelijk was en in koortsachtige haast beijverde men zich om de middelen te verkrijgen, nodig 
voor doeltreffende activiteit Duitse militairen, in overhaaste terugtocht hun heil zoekende, hadden in hun nerveuse angst 
her en der wapens en munitie achtergelaten en gretig zocht Nijeveen's illegaliteit bijeen, wat van haar gading was. 
Toen is hef gebeurd. 
Niemand weet precies hoe. 
In de morgen van de 9e April 1945 werd het dorp opgeschrikt door een geweldige ontploffing, die direct al het 
ergste deed vermoeden. Angstig vroeg men zich af, wat gebeurd zou kunnen zijn. Het antwoord, dat niet lang op zich 
liet wachten, was verpletterend. Tijdens de werkzaamheden bij een munitie-opslagplaats vond door onverklaarbare oor- 
zaak een explosie plaats, met het vreselijke gevolg, dat vijf van de beste medewerkers uit het verzet jammerlijk 
omkwamen. 
Het waren: F. Boverhof. H. Braamskamp, J. J. Vogel (aan welker nagedachtenis hieronder enige regels worden gewijd) 
en W. Boverhof en Sipke Dol (over wier werk in het volgend nummer iets geschreven zal worden). 
Met het oog op de op zeer korte termijn te verwachten gevechtshandelingen van zich nog in de nabijheid bevindende 
Duitsers en geallieerde troepen moesten zij de dag na de ramp al worden begraven. 
De dag van de ramp was 9 April. 
En op 13 April rolden daverend onafzienbare rijen tanks Nijeveen binnen. 
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JAN JOHANNES VOGEL 
Geboren 6 Maait 1907 
Overleden 9 April 1945 

Jan Vogel was gemeenteveldwach- 
ter der gemeente Nijeveen, tijdens 

de bezetting een der moeilijkste en 
gevaarlijkste posten, die er te bezet- 
ten viel. 
Daar hij nog niet zo lang in Nije- 
veen was, wist men weinig van hem 
af, toen de oorlog uitbrak. 
Stoere politieman als hij was, had 
hij, toen de verzetsbeweging meer 
actief begon te worden, toch spoe- 
dig het vertrouwen van de onder- 
grondse mensen. Vooral gedurende 
de stakingsdagen in Mei 1943 had 
hij het hard te verduren. 
Hoewel hij met de meeste situaties 
op de hoogte was, is de S.D. niets 
te weten gekomen en viste achter 
het net. 
Dikwijls liet hij zijn groramige stem 
horen, ter waarschuwing. 
Veel heeft hij kunnen doen voor de 
onderduikers en degenen, die in de 
arbeidsdienst moesten: via zijn LO- 
contacten waarschuwde en hielp hij 
hen. 
Als politieman reed hij mee als ge- 
leide naar geheime vergaderingen 
en mensen, die na de spertijd nog 
buiten waren, stuurde hij naar huis, 
om de illegalen vrij baan te verle- 
nen om het nod'ee werk te kunnen 
doen. 
De bevrijding nadert. Enkele dagen 
voor de bevrijdin- ontvangt hij van 
de P.C. der B.S. de opdracht om de 
munitiedepots te Nijeveen op te bla- 
zen. Dit werk kost hem het leven. 
Een werkzaam leven werd wegge- 
rukt. 
Hij deed, wat hem gevraagd werd. 
Hij viel voor het vaderland, Zijn 
roeping en plicht getrouw. 
Trooste de Heer zijn lijdende vrouw 
en enig kind in ' dit voor hen zo 
zware verlies. 

FREDERIK BOVERHOF 
Geboren 3 April 1915 

Overleden 9 April 3945 

\\7 anneer in Mei 1940 de oorlog uitbreekt, draagt 
W hjj de militaire wapenrok, en is in de oorlogs- 

dagen gelegen in Delft, waar hij dan reeds met de 
Duitsers kennis maakt. Hij weert zich hier flink en 
blijkt een moedin soldaat te zijn, die zijn kameraden 
in het grootste gevaar niet in de steek laat. Deze 
eerste oorlogsdagen hebben reeds een grondslag ge- 
legd voor het verzet tegen de bezetter, die zich in de 
eerste tijd na de oorlocr zo mooi voor doet. 
Veel rust heeft hij nooit gekend, want toen in 1941 
tot hem de vraag werd gericht of hij zich wilde scha- 
ren aan de zijde van hen, die op alle mogelijke ma- 
nieren wilden proberen -1- -"'aud afbreuk te doen, was 
zijn antwoord reeds gereed en volmondig klonk het; 
Ja. 
Dit Ja is gebleven tot het einde op 9 April 1945. 
Het werk vraagt hem steeds meer tijd en noopt hem 
zelfs zijn vakstudie er gedeeltelijk aan te geven. De 
onderduikers gaan voor! 
Hij is mede-organisator van de OD ter plaatse en 
neemt later de leiding van het LO-werk op zich, 
wanneer de voorman in Nijeveen van het toneel moet 
verdwijnen. 
Vele onderduikers heeft hij verzorgd of aan een plaats- 
je aeholpen. 
In November 1944 doet de Landwacht, verkleed in 
burger, een overval op zijn ouderlijke woning. Twee 
van zijn broers en een ondergedoken gemeente-amb- 
tenaar zijn de dupe van deze slag, doch hij ontspringt 
de dans en verdwijnt. Het werk gaat echter door. 
Een zware slag treft hem door het plotseling over- 
lijden van zijn verloofde, eind 1944. Dit is erger dan 
alle ellende, maar hij bezit een vast vertrouwen in 
zijn Heer en Heiland, dat uiteindelijk ook deze weg 
goed voor hem zal zijn. 
Hij zit niet bij de pakken neer en wanneer in begin 
Januari 1945 een dropping wordt verwacht is hij weer 
van de partij. Ook neemt hij deel aan de kraak van 
een opslagplaats van door de Duitsers geroofde goe- 
deren. 
Zo verstrijkt het voorjaar van 1945 en met het ge- 
zicht gekeerd naar de bevrijding, vindt hij bij een 
ontploffing op 9 April 1945 de dood, in dienst van 
het vaderland, bij de vervulling van een gegeven 
opdracht. 
Getrouw tot het einde en toch overwinnaar, want wij 
mogen zeker zijn, dat hij thans juicht voor de troon 
der Genade. 
Trooste de Here zijn nabestaanden, in dit voor hun 
zo zware verlies. 

■ 
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HILBERTUS BRAAMSKAMP 
Geboren 18 Maart 1908 
Overleden 9 April 1945 

T_T ilbertus, nog zie ik je, toen je je 
■'•voor het eerst bereid verklaarde om 

ook jezelf, waar dat mogelijk was, in te 
zetten. 
Die eerste tijd van je werken was moei- 
lijk, maar steeds ging het beter, totdat 
het Arbeidsbureau je geen rust meer 
gunde, je moest naar Duitsland toe. 
Alles, wat er geprobeerd werd om je 
vrij van Duitsland te krijgen, mislukte. 
De heren waren vast besloten; je stond 
veel te vee! bekend als de felle en har- 
de anti-Duitser. 
Gemakkelijk was het niet onder te dui- 
ken, je vrouw achter te laten, maar 
moeilijk was de beslissing ook weer 
niet.. 
Op een avond, voordat je weg moest, 
heb ik je nog naar de trein gebracht; 
je ging naar Groningerland. 
Na verloop van verschillende maanden 
ben je weer thuisgekomen en er was 
werk voor je bij de Spoorwegen. 
De spoorwegstaking kwam en je was 
weer van het toneel verdwenen: toen 
die bunkergeschiedenis. Hoe heb je je 
niet verzet en het is je gelukt ook, al 
was het heel ander werk, dat je ver- 
vullen ging. Veel plezier hebben de 
Duitsers niet van je gehad. Altijd enthou- 
siast, altijd in staat een ander er weer 
bovenop te helpen. 
Niets was je te veel. Hoevele avonden 
na spertijd heb je je werk nog gedaan 
voor degenen, die dat zelf niet konden 
doen. 
Dan breekt eindelijk het uur der bevrij- 
ding aan; zo het schijnt ook voor joU(# 
maar je hebt het niet mogen aanschou- 
wen: in April 1945 ben je gevallen. 
Bij de vervulling van een gegeven op- 
dracht in dienst van het vaderland, heb 
je je leven gegeven. 
Je nagedachtenis blijft bij ons in her- 
innering. 
De Heer trooste je vrouw in dit voor 
haar steeds blijvende verdriet. 
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de candidaat en vooral ook op de mate waarin deze 
zich weet in te leven in de psyche van de uit te beel- 
den figuur. Ik geloof wel, dat ik in dit opzicht gelukkig 
geslaagd ben. In de hoofdrollen heb ik allemaal ver- 
zetsmensen, die uit ervaring weten wat verzet is. 
Naast hoofdrolspelers en spelers van kleinere rollen 
hebben we nog nodig een aantal figuranten. Die pik- 
ken we meestal van de straat op. Ze verdienen er 
een paar centen mee en bovendien lopen ze voor de 
rest van hun leven met de glimmende illusie, dat ze 
het ook nog wel eens tot een hoofdrol zullen weten 
te brengen. Nou. als we zover zijn, gaan we draaien. 
Al naar gelang van de décors, die gereed staan en 
rekening houdende met het weer, halen we de scènes 
er uit, die opgenomen kunnen worden. 
Als dan de hele zaak in de blikken trommel zit gaan 
we aan het monteren. Dat is het werk van de cutter, 
de man, die de stukken filmband tot een harmonisch 
geheel aan elkaar moet plakken. In dit geval doe ik 
het zelf. Is de cutter gereed, dan is de stomme film 
klaar. Maar de mensen willen er natuurlijk graag iets 
bij hóren. Daar onze outillage niet zodanig is, dat we 
dit onderdeel zelf kunnen verzorgen, hebben we dit 
moeten uitbesteden aan Cinetone. Door zeer vernuf- 
tige instrumenten worden de spreeksteramen, geluids- 

effecten en de muziek met het beeld gesynchroniseerd 
en daarmee is de kous voor ons dan eindelijk af." 

Visie sinds 1930. 
„Mijnheer de Haas, nog één vraag," (dat hebben we 
al zeven keer gezegd, maar deze regisseur is een be- 
minnelijk mens en hij doet net alsof hij telkens gelooft, 
dat het inderdaad de laatste vraag is), „wordt deze 
film het eerste product van Uw onderneming?" 
Nogmaals, deze regisseur is beminnelijk, want hij doet 
niet eens lelijk om onze onnozele-halzen vraag als hij 
met niet te verbergen trots antwoordt: „De eer- 
ste ? Tel er maar een dertigtal bij. Visie is opge- 
richt in 1930 en sindsdien heb ik niet anders gedaan 
dan filmen. Meest culturele films zoals voor het Chr. 
Nationaal Vakverbond, voor de Geheelonthouders- 
vereniging, voor de KLM, voor de Ned. Spoorwegen 
enz. enz. Gedurende de oorlog zat ik in Indië en 
ook daar maakte ik, voordat ik werd geïnterneerd 
door de Jap, nog zes films, die helaas verloren zijn 
gegaan. Intussen heb ik voor de naaste toekomst al 
weer een opdracht van het Dep. van Econ. Zaken te 
pakken voor een half dozijn nieuwe films, zodat ik 
nog wel even vooruit kan " 

Als we de Zuiderkerk even later verlaten, staat er bij 
de uitgang een „rolletje" te solliciteren naar het 
film-ambt van capo en te oordelen naar het ongure 
uiterlijk (we geloven, dat we hem meermalen 
op het Waterlooplein zijn tegengekomen) maakt hij 
een goede kans tot filmster te worden gepromoveerd. 

TOON. 

? PROPAGANDA 

Om onnaspeurlijke redenen is een groot aan- 
tal leden der GOIWN, in de provinciën Zee- 
land, Noord-Brabant en Limburg nog altijd 
niet geabonneerd op ons blad. Dat is jammer, 
want het besnoeit de voorlichtingsmogelijkhe- 
den van De Zwerver onnodig en we weten 
allen hoe moeilijk die voorlichting dikwijls kan 
worden gemist. 
Wij zijn thans in het bezit gesteld van een 
uitvoerige lijst van leden der GOIWN-Zuid 
en dit heeft ons doen besluiten om gedurende 
enige weken alle propaganda-activiteit te rich- 
ten op een terrein, dat voor een goed deel 
braak ligt. 
Een ieder, kan ons daarbij helpen door zo spoe- 
dig mogelijk adressen op te geven, die wel- 
licht aan onze aandacht zouden ontglippen, 
opdat wij daarheen ons propaganda-materiaal 
kunnen zenden. 

Iedere abonné zorge voor 
tenminste vijf adressen 11 
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WIE KAN INLICHTINGEN 

VERSCHAFFEN? 

JOHN SUTHERLAND (uit Vancouver, Canada), 
piloot van de R.A.F., werd op 4 December 1943 om 
23.41 neergeschoten tussen Borkum (Dld) en Boschplaat 
(Wadden). Nadien werd nimmer een spoor van hem 
gevonden, doch zijn vader is er van overtuigd, dat 
zijn zoon (vermoedelijk in Engeland) leeft en zijn ge- 
heugen kwijt is. 
Misschien is er onder de Zwerver-lezers iemand die 
JOHN SUTHERLAND heeft geholpen of een aan- 
knopingspunt kan geven voor de opsporing. Inlchtingen 
gaarne aan ons bureau. 
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VISCON SER VEN FABRIEK 

VICO 

IJMUIDEN - TEL. 5374 

* 

levert thans weer 

KIPPERED HERRING 

in olie 

in blikverpakking 

(gesterilliseerd, dus houdbaar). 

VRAAGT UW WINKELIER. 

V 

JUISTEN 
r Drukkerij H. J. Koersen & Zn. 
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■ NI Fabriek iraor Persplastiek 1 
I PUTTE NBr, tel. Putte 8 (21.) BERGEN OP ZOOM | 

| Vervaardigt uit thermoharding plastics: 
= Electrotechnlsch materiaal, overig technisch mate- | 
= riaal, Bouwbeslag, Verpakkingsmateriaal, Schroef- | 
= sluitingen, Medische- en Sanitaire artikelen, Huis- | 
= houdelijke- en Luxe voorwerpen, Rokersartikelen | 
i en voorts alle gewenste vormstukken volgens te- | 
= kentng of model. 
| VERKOOPKANTOREN; 
1 Flnrtr Tprhn maipriaai ■ Jlbben en va» Reijsen, 1 tiBcir. lecnii. maienaai. Wiiiemsparkweg 45. 
= Amsterdam-Z. i 

1 Nuish.-en Mersartikelen: ^p^uct^0'voor Indu" | 
Heerengracht 399, A'dam-C. | 
Agentuur- en Commissie- = 
handel v/h M. Rieser, • = 

= Mllletstraat 32, A'dam-C. | 
ïïiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiïï 

Goede wif n... 
behoeft geen krans, Ivorol- 
tandpasta baant zich een weg 
door zijn goede kwaliteit, In 
— tuben van 80 en 40 ct. mm 

I Schioelsluitingen; 

Voor 

TEL. 32239 
SINGEL 281 AMSTERDAM-C. 

* 

PERIODIEKEN EN 

HANDELSDRUKWERK 

J-ag.it 

Ingevolge paplertoewijzing 6.P.P. no. 6398 verschijnt deze 
uitgave wekelijks en is de omvang van dit nummer 8 
pagina's oag. form. 29 x 40. 

Dit spreekt voor zichzelf! !! 
* 
Alle soorten Heeren-, Dames-, 
jongens-, meisjes- en kinder- 
schoenen. 
* 

Fabrikante: 

Jagil Schoenfabrieken N.V. 
G I L Z E 

GEIOOEDIETEN 
iedereen zonder borgen 

f 1500.- 
le HypoWsü, Ayto-financienng 
Aanviage met portie antwoord 
Postbus 6011 Den Haag.  

Last van aienuwen ? 
Mijnhardt's Zenuwtabletten 

helpen U er overheen. 

Gehuwd persoon 42 j. 
vraagt Avondwerk 
onverschillig wat 
Brieven onder nr. 1102 
a.h. Bur. van dit blad 

BON * De Zwerver in de Tropen 
Ik wil meehelpen om dit ideaal te verwezenlijken 
en verzoek U daarom een 
* ZeepOSt/LuchtpOSt-abonnement vooi 

 (Zeepost t Ï.SÓ - luchtpost i 6.75 per kwartaal.) 
* Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel ot bij aanbieding 

van een postkwitantie betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan 

*) Doorhalen wat niet verlangd wordt. 
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Bij het Eeuwfeest van de Grondwetsherziening 1848 

DOOR J. VAN DER HAAR 
Om de betekenis van de grondwets- 

herziening 1848 te kunnen verstaan, 
zullen wij moeten trachten ons enigs- 
zins te verplaatsen in de jaren, die aan 
haar totstandkoming voorafgingen. 
In 1813 had ons vaderland zijn natio- 
nale zelfstandigheid, na een 18-jarige 
Franse overheersing, herwonnen. Ko 
ning Willem I had de hem aangeboden 
regeerstaf aanvaard. Niet als absoluut 
vorst, doch — naar zijn eigen woor- 
den — „onder waarborging ener wijze 
constitutie '. Reeds in 1814 was deze 
constitutie (of grondwet) tot stand ge- 
komen. In 1815 werd zij gewijzigd, in 
verband met de samenvoeging van Ne- 
derland en België tot één natie. Wat de 
staatkundige geschiedenis tussen 1813 
en 1840 te zien gaf, was rechtens een 
constitutioneel bewind, doch in feite 
veelal een persoonlijk régime des ko- 
nings. 
Koning Willem I was een voortreffe- 
lijk man, wie de bevordering van de 
stoffelijke welvaart zijner onderdanen 
zeer ter harte ging. Men denke aan de 
aanleg van bijv. het Noordhollands ka- 
naal, de Zuid-Willemsvaart en andere 
waterwegen en vooral ook aan de aan- 
leg van de eerste spoorlijn Amsterdam- 
Haarlem in 1839. Al deze objecten zijn. 
mede dank zij 's konings persoonlijk 
initiatief, tot stand gekomen. De koning 
had echter, wat men noemt, „les fautes 
de ses qualités": de gebreken van zijn 
goede hoedanigheden. Hij was consti- 
tutioneel vorst, doch mag gevoeglijk 
worden ingedeeld bij de dusgeheten ver- 
lichte despoten der 18e eeuw met hun 
beginsel: alles voor het volk, niets 
door het volk. Van een zekere berucht- 
heid is zijn zgn. „besluitenregering". 
Willem I huldigde het standpunt, dat 
hij alles bij koninklijk besluit mocht 
regelen, wat hem niet uitdrukkelijk door 
de wet (vastgesteld met medewerking 
van de vertegenwoordiging des volks) 
was onthouden. 
De natie liet zich deze vaderlijke zorg 
rustig welgevallen. Elk streven naar 
medezeggenschap was haar — althans 
in het begin dér 19e eeuw — vreemd. 
De tweede kamer nam er genoegen mee, 
da' zij in belangrijke aangelegenheden 
van wetgeving en financieel beheer ter- 
zijde werd geschoven. De eerste kamer 
kreeg spottenderwijs de bijnaam van „la 
ménagerie du roi": 's konings dieren- 
tuin. De leden werden voor het leven 
door de koning benoemd. 
's Konings aanleg en karakter brachten 
hem er toe. „zijn" leden te beschouwen 
en te behandelen als volledig van hem 
afhankelijk. 
De historieschrijver geeft ons hiervan 
enige treffende voorbeelden. Twee 
grootofficieren (leden der eerste kamer) 
hadden hun stem onthouden aan een 
wetsontwerp, regelende de uitgifte van 
certificaten van ondershandse leningen. 
Deswege werden zij ten paleize ontbo- 
den en door de koning onderhouden. 
Toen de Prins van Chimay, kamerheer 
des konings, in zijn kwaliteit van eerste 
kamerlid, in 1821 tegen een belasting- 
wet stemde, werd hem zelfs de toegang 
tot het koninklijk hof ontzegd. Typisch 
staal van 's konings heerszucht in staat- 
kundige aangelegenheden. Elk land, zo 
heeft men gezegd, krijgt de regering, die 

het verdient. Misschien is deze qualift- 
catie ook wel van toepassing op het 
Nederland van de eerste helft der 19e 
eeuw. 
Zoals gezegd: de natie liet zich de va- 
derlijke zorg van de koninklijke gebieder 

wat men toenmaals gemeenlijk noemde 
„het gouvernement" geen daden op het 
stuk ener grondwetsherziening te ver- 
wachten bleken, namen 9 leden van de 
tweede kamer, gebruik makend van het 
hun bij de grondwet toegekende recht 

„De Grondwet moet geëerbiedigd, maar ook met Christendom, 
historisch Staatsrecht en Nederlandsch Volkswezen in over- 
eenstemming worden gebracht" Groen van Prinsterer. 

„DE ZWERVER" 
Prins Hendrikkade 152 - A'dam C. 
Telef. Red. 44566 * Adm. 41063 

welgevallen. Het was de tijd, door Pot- 
gieter de Jan-Salietijd geheten en door 
Thorbecke ergens als volgt geken- 
schetst. „Er was ene Volksvertegen- 
woordiging; doch zonder wortel in het 
volk,  zonder samenhang met ene 
publieke mening  Om rekenschap 
en overtuiging te geven was het niet te 
doen. De regering bleef in het kabinet: 
bedekt én geheimzinnig, ook bij het 
matte, gebroken schijnsel van openbaar- 
heid, dat uit de onderhandeling met de 
Staten-Generaal ontstond. Er waren mi- 
nisters, maar zonder eigen wil  Vrije 
discussie was (heette) strijd tegen het 
koninklijk welbehagen of gezag"  

T n deze periode verschijnt de „Aan- 
^ tekening op de Grondwet" van Mr. 
J. R. Thorbecke, „the coming man". 
Deze „Aantekening" bevatte een gedegen 
critiek op onze grondwet en is in feite 
te beschouwen als een plan tot herzie- 
ning, „opgesteld door een man die niet 
alleen de leemten in het staatsbestel, 
maar ook de tekortkomingen van de pu- 
blieke geest in het algemeen peilt" (Dr. 
I. J. Brugmans). De „Aantekening" had 
in het land de uitwerking van „een 
schot gelost in een slapend woud", zo- 
als in Thorbecke's sterfjaar (1872) zijn 
leerling en vriend Mr. W. C. D. Oli- 
vier zich uitdrukt. De publieke opinie, 
zij het langzaam, werd wakker geschud. 
Langzaam, omdat Thorbecke in zijn 
„Aantekening" de gave der populariteit 
miste en het boek te professoraal was 
geschreven om in brede kring versprei- 
ding te vinden. Geen nood. Van ge- 
leerde wordt Thorbecke in 1840 prac- 
tisch politicus. In het begin van dat 
jaar had hij reeds zijn „Proeve van 
herziening der grondwet" het licht doen 
zien. Later, bij de behandeling der 
grondwetsvoorstellen 1840, treffen we 
hem aan als lid van de zgn. dubbele 
kamer, de tweede kamer, waaraan be- 
halve de „gewone" leden, hetzelfde aan- 
tal „buitengewone" leden was toege- 
voegd. 
Veel heeft hij toen nog niet kunnen 
uitrichten. Wel kwam er een beperkte 
ministeriële verantwoordelijkheid en een 
al even beperkte inmenging der staten- 
generaal inzake de koloniale geldmid- 
delen, deze wijzigingen betekenden ech- 
ter nog in gene dele een omvorming on- 
zer staatkundige instellingen in demo- 
cratische geest. 
In 1844 werd Thorbecke lid van de 
tweede kamer. De roep om een grond- 
wetsherziening was intussen steeds al- 
gemener geworden. Duidelijk bleek, dat 
wel de volksvertegenwoordiging een 
herziening en verbetering onzer grond- 
wettige staatsinstellingen wenste, doch 
dat Koning Willem II (in 1840 zijn 
vader opgevolgd) en andere behouden- 
de elementen, de wagen zoveel moge- 
lijk tegenhielden. 
De kloof tussen regering en volk werd 
groter en groter. Toen van de zijde van 

om voorstellen van wet aanhangig te 
maken, in 1844 het initiatief zelf een 
voorstel tot grondwetsherziening in te 
dienen. Dit voorstel heeft bekendheid 
verworven als het voorstel der „negen- 
mannen". Johan Rudolf Thorbecke was 
er de geestelijke vader van. 
De ontvangst van het voorstel der „ne- 
genmannen" was nief gunstig. „Vader- 
landsche bedachtzaamheid" — zo ka- 
rakteriseert Brugmans de situatie zeer 
treffend, „vermengd met een misplaat- 
ste deferentie voor de koning, leidde 
tot het gevoelen, dat in deze het initia- 
tief van de Kroon behoorde uit te gaan." 
Men achtte het parlementair initiatief- 
voorstel te radicaal, niet in Nederlandse 
geest en wat dies meer zij. Het slot van 
de beraadslagingen leidde tot de ver- 
werping van het genomen initiatief. 
Een paar jaar later pas drong einde- 
lijk tot de regering het besef door, dat 
4e natie een reorganisatie der staats- 
instellingen verlangde. Op 9 Maart 1848 
werden eerst 14, later 27 ontwerpen van 
wet bij de staten-generaal ingediend. 
Thorbecke gaf er zijn oordeel over met 
de woorden: „Een klein, mager schepje 
uit onze ketel; dat het er bij blijve, is, 
dunkt mij, onmogelijk." Hij kreeg gelijk, 
want de meerderheid der kamer achtte 
de ingediende 27 ontwerpen niet ingrij- 
pend genoeg. Revolutionnaire woelingen 
in het buitenland, die ook naar ons land 
dreigden over te slaan, bewogen Wil- 
lem II „in 24 uur van zeer conservatief, 
zeer liberaal" te worden, zoals hij het- 
zelf laconiek uitdrukte. 
Een impulsieve geest als de koning was, 
ontbood hij, zonder inachtneming van 
de parlementaire en constitutionele spel- 
regels, op 13 Maart 1848 de voorzitter 
der tweede kamer, Boreel van Hoge- 
landen, ten hove, teneinde van hem te 
vernemen, welke wensen de kamer ten 
opzichte van grondwetsherziening koes- 
terde. Na terzake op de hoogte te zijn 
gesteld, benoemde de koning reeds op 
17 Maart een uit 5 leden bestaande 
staatscommissie, aan welke de taak werd 
opgedragen een grondwetsherziening 
voor te bereiden, „met overweging van 
de wensen der tweede kamer". Leden 
der commissie waren Thorbecke, de 
Kempenaer, Storm, Donker Curtius en 
Luzac. Vier van hen hadden behoord 
tot de „negenmannen" van 1844 en hel 
verwondert niet, dat in het rapport der 
commissie daarvan de sporen duidelijk 
herkenbaar zijn, temeer niet, wanneer 
men bedenkt, dat Thorbecke als voor- 
zitter der staatscommissie werd aange- 
wezen. 
Ondanks veel politieke intrigues kwam 
de commissie spoedig met haar arbeid 
gereed. Het resultaat legde zij vast in 
een rapport, dat tot grondslag strekte 
van de 12 regeringsvoorstellen, die, 19 
Juni bij de kamer ingediend, na een 
vlotte parlementaire behandeling, op 3 
November 1848 — deze week 100 jaar 
geleden — werden afgekondigd. 

l_Iistorisch is de grondwetsherziening 
1848 er een van de eerste orde. 

Zonder overdrijving kan gezegd wor- 
den, dat het jaar 1848 de consolidatie 
gaf van staatsrechtelijke begrippen, die 
ons heden ten dage onder namen als 
„democratie", „rechtsstaat", „parlemen- 
tair stelsel e.d. vertrouwd in de oren 
klinken. 
Een van de hoofdkenmerken van de 
herziening was de vermeerdering van 
de volksinvloed. Er had een machts- 
verschuiving plaats van regering naar 
volksvertegenwoordiging. Dat na 1848 
bij eenvoudig koninklijk besluit een re- 
geling zou kunnen worden getroffen, die 
naar haar aard in de wet thuishoorde, 
sloot de herziening van 1848 uit. Aan 
's konings besluitenregering was voor 
goed einde gekomen, zij 't, dat eerst in 
1867, na een conflict met de kroon, 
voldoende practische waarborgen voor 
de volksinvloed ontstonden. 
Voor tal van onderwerpen, voorheen 
in koninklijke besluiten geregeld, werd 
thans met nadruk een wettelijke voor- 
ziening voorgeschreven. Daaraan heb- 
ben wij te danken de regeling van ons 
gemeentewezen in de gemeentewet van 
1851 en de coördinatie van ons provin- 
ciaal recht in de provinciale wet van 
1850, beide producten van het wet- 
gevend genie van Thorbecke, die in 

.1849 minister was geworden. 
Door de uitbreiding van het kiesrecht 
en de invoering van rechtstreekse ver- 
kiezingen werd het staatkundig over- 
wicht verplaatst van het enge terrein 
der hoogste bevolkingsklassen naar het 
bredere gebied der middelklassen. 
De invoering ener volledige ministeriële 
verantwoordelijkheid gaven het aan- 
zijn aan een parlementaire regerings- 
vorm. Het monarchaal stelsel, in de vorm 
van een persoonlijk bewind des konings, 
had voorgoed afgedaan. Het parlemen- 
taire stelsel (eerst later volledig afge- 
rond) deed thans zijn intrede in ons 
staatsrecht, hetgeen zeggen wil, dat het 
regeerbeleid slechts gevoerd zou wor- 
den in overeenstemming met de wil van 
het parlement. 
Bij dit systeem paste een uitbreiding der 
grondwettelijke bevoegdheden der volks- 
vertegenwoordiging. De tweede kamer 
ontving het recht van amendement, d.i. 
het recht om wijzigingen in een wets- 
voorstel aan te brengen, alsmede het 
recht van enquête, het recht om een 
zelfstandig en onafhankelijk onderzoek 
naar bepaalde regeringsdaden in te stel- 
len. Beide kamers verwierven het inter- 
pellatierecht en waren dus in het ver- 
volg gerechtigd, de regering inlichtingen 
te vragen over onderwerpen, „vreemd 
aan de orde van de dag". 
Ook het aantal zgn. grondrechten on- 
derging een aanzienlijke uitbreiding. 
Nieuw was het recht van vereniging en 
vergadering, de onschendbaarheid van 
het briefgeheim, de vrijheid van onder- 
wijs en een zorgvuldiger formulering 
van de kerkgenootschappelijke gods- 
dienstvrijheid, waarmede vóór 1848 soms 
op een capricieuze wijze werd omge- 
sprongen. Al met al betekende de tot- 
standkoming der grondwetsherziening 
1848 een overwinning op de Jan Salie- 
geest en legde zij een degelijk fundament 
voor een hernieuwd staatsburgerschap, 
dat zich na 1848 onder de schutse van 
Oranje in rijke mate heeft kunnen ont- 
plooien. 

i 



N 

VOOR DE BOVENSTE PLANK? 

CARNAVAL DER DESPARADO'S. 

A. J. Nocl de Gaulle. Uitgeverij De Bezige Bij. 

alles, wat wij gedurende de drie jaren na de bevrijding aan verzetslectuur, dikwijls 
tegen heug en meug, al te slikken hebben gekregen, houden we altijd weer ons hart vast, 

wanneer een hoopvol gestemde uitgever en auteur onze aandacht komen vragen voor een 
nieuw product van de blijkbaar nimmer uitgeputte akkers van het verzet. 
Te dikwijls toch draagt veel van wat op dit terrein wordt gekweekt het karakter van roof- 
bouw, die ten koste gaat van het verzet zelf en enkel ten góede komt aan weinig scrupu- 
leuze verzets-exploitanten. En waar die kwade trouw niet aanwezig behoeft te worden 
verondersteld, zal niet zelden een meer of minder groot gebrek aan begrip voor verzets- 
verhoudingen aan de dag treden, welke het boek dan voor velen al even ongenietbaar doet 
zijn als in het zoeven genoemde geval, ... 
Het is dan ook meestal met weinig enthousiasme, dat wij bij dit soort lectuur de irriterend- 
hobbelige en vermoeiende weg naar de laatste bladzijde inslaan. Dat enthousiasme ontbrak 
ook vrijwel, toen wij, potlood gereed, ter lezing van het boek Carnaval der Desparado s, 
startten vanaf deze ietwat navrant aandoende titel. Hoe hebben wij ons echter vergist. 
Na de eerste hoofdstukken te hebben gelezen, was het potlood nog niet anders gebruikt dan 
om aan te geven wat bijzonder „raak" was, terwijl intussen reeds eerst de radio en daarna 
onze wederhelft het zwijgen was opgelegd. Wat er verder op die avond om ons heen 
gebeurd: het staat ons niet helder meer voor de geest, maar toen wij de finish hadden 
bereikt was de kamer (grijnzend) leeg en ons hoofd (gonzend) vol. Nimmer nog lazen wij 

een verzetsboek, dat ons zo geheel in beslag nam als dit. Natuurlijk zegt de mate waarin een boek weet te 
boeien nog weinig over zijn kwaliteiten. Ook een goed detective-verhaal weet de aandacht gespannen te houden, 
terwijl er bij dit soort lectuur in het algemeen toch moeilijk van literaire kwaliteiten kan worden gesproken. 
Carnaval der Desparado's bezit deze kwaliteiten beslist. Het behandelt in romanvorm de geschiedenis van een 
Nederlandse agent van de geheime dienst, die tegelijk een vertrouwenspositie weet te veroveren in de Abwehr 
onder de welbekende Oberleutnant Giskes en die in die laatste hoedanigheid de oorzaak weet op te sporen van 
het verraad, dat bekend is geworden onder de naam England-Spiel. Daarnaast behandelt het veel meer dan 
het England-Spiel alleen. Met name aan de activiteit van de bekende illegale organisatie CS VI wordt veel 
aandacht besteed. Wij treden niet in een beoordeling van de daarbij beschreven door CS VI verrichte wapen- 
feiten (deze zijn naar onze mening ietwat te sterk gekleurd), daar het de schrijver er niet om te doen is geweest 
een documentaire te geven, maar slechts de bedoeling heeft gehad om „in principe oprecht te zijn t.a.v. de ge- 
schiedenis' . 
Zo heeft hij ,.ter "wille van de aesthetische vorm van de roman, vele gebeurtenissen, door één persoon beleefd, 
dikwijls over verschillende anderen moeten distribueren en omgekeerd, terwijl anderzijds bepaalde ervaringen 
om goede redenen moesten worden verkort of gewijzigd zonder dat aan de waarheid van het principe ge- 
wicht — van ieder geval in groter velband iets wordt afgedaan." Ook heeft het niet in zijn bedoeling gelegen 
„de lotgevallen te beschrijven van bekende mensen uit het verzet, hoewel hij zich bij het creëren van zijn per- 
sonen, dikwijls heeft laten inspireren door grote verzetsfiguren, die hij goed heeft gekend. 
De waarde van dit boek dient dan ook niet in de eerste plaats te worden gezocht in zijn documentair-histonscne 
betekenis, hoewel wij niet na willen laten te erkennen, dat •— behoudens een restrictie ■ de tekening van e 

verzetsmilieu geslaagd raag worden genoemd. De restrictie betreft de beschrijving van de nogal v'ja ver on- 
dingen tussen mannelijke en vrouwelijke illegale werkers. Het gevaar bestaat namelijk, dat de lezers de geschets- 
te verhouding als symptomatisch voor geheel liet verzet zullen gaan nemen en dit zou betekenen, dat men zie 
een beslist verkeerde voorstelling van zaken zou gaan maken. Want wat de schrijver in dit opzicht vertelt lijkt 
ons eerder een concessie aan de smaak van een bepaald soort lezerspubliek dan weergave van werkelijk bestaan 
hebbende verzetsverhoudingen. , , , j i 
Wat echter dit boek vooral zijn waarde geeft is de volledig verantwoorde karakteranalyse der ten tonele ge- 
voerde verzetspersonen. , j. j j 
De verzetsmoticven. die door de schrijver worden blootgelegd zijn weliswaar niet de motieven, die de doorsnee 
LO.-er of KP.-er in het verzet hebben gedreven, maar zij doen anderzijds op geen enkele wijze andersgenente 
motieven geweld aan. ... ^ , .j , 
De personen, die door „de Gaulle" ten tonele worden gevoerd zijn levensechte figuren met hoge idealen, waar- 
voor zij weten te strijden en desnoods te sterven. Den Doolaard zegt het in zijn voorwoord bij dit boek zo: 
„Voor mij is het waardevolste van dit boek, dat het raadsels onthult van de eeuwig raadselachtige mensenziel. 
Dit boek wil een boodschap zijn, een opdracht aan allen, die nog in het harde leven staan. En dit is de bood- 
schap: slechts zij die het leven voor hun idealen weten te verliezen, zullen het in waarheid behouden. 
Wij zien met belangstelling uit naar het tweede deel, dat de schrijver reeds heeft toegezegd. TOON. 

WER 

SENSATIONELE ONTHULLINGEN. 
De Stichting Landelijke Propaganda-commissie 
van de GOIWN. in hersteld verband, die enkele 
weken geleden reeds in ons blad prijkte, vanwege 
onze bezwaren tegen haar argumentatie van de 
propaganda voor financiële versterking, draait nu 
de film; „De hel van Buchenwald" voor het Neder- 
landse publiek. 
Geen bezwaar! 
Zij „presenteert" met deze film, blijkens de ad- 
vertentie, „sensationele onthullingen", die „in het 
gehele land uitverkochte zalen" trokken. 
— Were dü! Is de tijd reeds aangebroken, dat men 
vanuit de kringen van het verzet goede zaken 
gaat doen met de ellende van de concentratie- 
kampen? Op welke grond verwacht men eigenlijk 
nog respect in ons volk voor de verzetsstrijd en 
voor het offer door velen gebracht, indien zij, die 
er het dichtst bij staan, dit alles in de sfeer der 
sensatie trekken? 
Nogmaals: Were di ! 1 

BARBARISMEN. 
1. De Friese Beweging heeft uit naam van Frics- 
land's bevolking in een speciale bekendmaking 
„haar verontwaardiging en verachting uitgespro- 
ken over het schandelijk bedrijf om bij nacht de 
gedenksteen van Waling Dijkstra, de Friese volks- 
schrijver bij uitnemendheid, met verf te bevuilen." 
2. De verontwaardiging in de Vlaamse beweging 
over de bomaanslag van 19 Augustus 1948 op de 
voorzitter van het IJzerbedevaartscomité, nadat in 
Maart 1946 het IJzerkruis werd vernield, is groot. 
— Een volk, dat geen eerbied meer toont voor 
historische en culturele monumenten, maar deze 
ontheiligt in de alledaagse politieke strijd, is reeds 
diep gezonken. fl 

SCHULDIG. 
Zondag sprak de Amerikaanse minister van Bui- 
tenlandse Zaken, Marshall en hij zeide; Rusland 
is schuldig! 
Zijn Franse collega Schuman herhaalde zijn woor- 
den: Rusland is schuldig! 
Maandag sprak de Engelsche minister van Bui- 

« tenlandse Zaken Bevin, en ook hij zei zijn lesje: 
Rusland is schuldig! 
Dinsdag sprak de Belgische minister-president 
Spaak en het was hetzelfde lied; Rusland is schul- 
dig! 
Dinsdag sprak ook de voorzitter van de Partij 
van de Arbeid Vorrink, te Rotterdam; Rusland is 
schuldig! 
— Overgenomen uit „De Waarheid". 
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HOE BESTAAT HET 

Een uitgever, die drukorders in 
loondruk doet uitvoeren in de druk- 
kerij van het kamp Vught, heeft kans 
gezien aldaar een pornografisch 
romannetje te laten drukken, dat 
reeds geruime tijd voorkomt op de 
van Departementswege opgemaakte 
lijst van verboden prikkellectuur. 
De bedrijfsleider der drukkerij is 
onmiddellijk ontslagen. 
De zaak is in onderzoek bij de Offi- 
cier van Justitie te 's Hertogenbosch. 
Aardig, die Vughtse kampdrukkerij. 
Eerst werd er een kampblad gedrukt, 
gericht op de heroriëntering der 
politieke delinquenten, verzorgd door 
medewerkers van de Stichting Toe- 
zicht Politieke Delinquenten en de 
geestelijke en sociale verzorgers. 
Maar dat blad werd te duur, het 
bracht niets in het Jaadje en kostte 
alleen maar geld. 
Nee, dan kan je de Rijkspersen beter 
gebruiken voor „orders van buiten" 
en de gedetineerden, die zo'n roman- 
netje zetten moeten, hebben dan ook 
nog een verzetje. Veel beter dan 't 
vroegere kampblad. 
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DE ZUIVERING EINDELIJK GESLAAGD 

Er schijnen oud-illegale werkers te zijn, die menen, dat het met de zuivering niet helemaal gegaan is, zoals zij 
wel hadden gewenst. 

Daar begrijp ik, eerlijk gezegd, niets van. . , 
Als U het mij vraagt zijn we na drie-en-een-half jaar zuivering zo schoon, dat er geen smetje meer te vmden 
is. Er is voor zuiveraars geen droog brood meer te verdienen. 

DarTzlnk^'u vertellen van een zuiveringsgeval, dat zo „zuiver op de graad" is als de eerste Hollandse maatjes. 
Maar laat er dan ook nooit weer iemand opstaan, die beweert, dat het met de zuivering geen „zuivere ko ie 
is Het spijt me ik zou in dat geval beslist aan de zuiverheid van zulke opposanten moeten gaan twijfelen. 
Aan de juistheid van het verhaal behoeft U niet te twijfelen, want de gegevens zijn afkomstig van twee Minis- 
ters. die van Binnenlandse Zaken ea van Justitie. En die Minister van Binnenlandse Zaken zat voorheen aan 
Justitie. 
Het Eerste Kamerlid Reijers stelde enkele vragen over de Brigadier van Politie C. H. J. Schulpen te Woerden, 
aan wie het „Tedder Certificate" is uitgereikt wegens het op heldhaftige wijze verlenen van hulp aan ruim veer- 
tig geallieerde piloten. Deze brigadier is geschorst geweest tot 20 Dec. 1946. De schorsing werd 0P9ehevc" 
onder bepaling, dat hij in aanmerking kwam voor een schriftelijke berisping, die hij . . . . 13 April 
ving. Doch de betrokkene werd door de Burgemeester van Woerden niet in zijn functie hersteld. 
Uit het antwoord der Ministers blijkt nu, dat Schulpen in de bezettingstijd, tijdens een door hem met een co eg 
verrichte huiszoeking, een niet-ingeleverd radio-toestel in beslag heeft genomen, waartoe hem geen «Pdracht was 
gegeven. Toegegeven wordt echter, dat de eigenaar niet in alle opzichten gunstig bekend stond. Bovendien h 
Schulpen met een vijand van zijn volk, ter gelegenheid van diens verjaardag alcoholhoudende drank gebruikt. 
Seen afkeurenswaardig wordt' geacht. Natuurlijk werd bij dit alles niet vergeten, welke uitnemende diensten 
Schulpen aan de vaderlandse zaak bewees. ...... „ju ,. . 
De Burgemeester van Woerden was echter bevreesd voor ernstige verstoring van de goede verstandhouding 
het Woerdens politiecorps en daarom werd hem verlof verleend in afwachting van overplaatsing naar elders. 
Aangezien deze pogingen tot nog toe geen resultaat opleverden, heeft de Burgemeester van Woerden hem met 
ingang van 1 September weer bij de Gemeente-politie in functie doen treden. . ir , „ . 
U ziet, het recht laat in Nederland geen loopje met zich nemen. Ook al kost het ons dne-en-een-half jaar salaris, 
zonder dat de betrokkene er iets voor presteert, daardoor laten we ons met van de wijs ^engen Het rec 
heeft zijn loop. hetgeen iets anders is, dan dat het recht op de loop is. Dit voor hen. die menen, dat zulks op 

Nimr'één dtag^zijn wij erg nieuwsgierig, n.1. naar de cijfers over het aantal politiemannen, dat thans nog in actie- 
ve dienst is. Als we zo secuur zijn als in Woerden, dan zullen er toch wel heel wat politiemensen rondlopen, 
die nog altijd op een geschikte overplaatsing wachten. 



Op 31 Augustus 1947 publiceerde 
de Palestina-commissie te Génève 

haar rapport. Het rapport was ge- 
splitst in een voorstel van de meer- 
derheid en een voorstel van de min- 
derheid. De meerderheid der commis- 
sie, waaronder ook Nederland, stelde 
voor, Palestina na een overgangstijd 
van twee jaren te verdelen in twee 
afzonderlijke staten, een Joodse en 
een Arabische, en van Jeruzalem een 
afzonderlijk district met zelfbestuur 
te maken. Een minderheid van de 
commissie, bestaande uit drie leden, 
  stelde voor, Palestina tot een 

( g federale staat te maken, be- 
1 r* staande uit een Joods en een 
   Arabisch deel. Alle leden wa- 
ren van oordeel, dat Palestina één 
economisch geheel moest blijven vor- 
men, dat het Britse mandaat zo spoe- 
dig mogelijk moest ophouden en dat 
het gehele Joodse probleem zo snel 
mogelijk diende te worden opgelost. 
Reacties bleven niet uit. De Arabie- 
ren verklaarden aanstonds, zich met 
kracht te zullen verzetten tegen het 
verdelingsplan. Het bestuur van het 
Arabisch Hoge Comité in Cairo 
maakte na ampele bespreking be- 
kend, dat de uitvoering zowel van 
het meerderheids- als van het min- 
derheidsrapport geheel Palestina en 
het Arabisch Oosten in vuur en vlam 
zou zetten. Het Comité kwalificeer- 
de de beide rapporten als strijdig 
met de Arabische verlangens, het 
Handvest der Verenigde Naties en 
alle principes van recht en gerech- 
tigheid. De 56-jarige geestelijke en 
politieke leider, de groot-moefi van 
Jeruzalem, zeide — na drie jaren te 
hebben gezwegen — dat een honderd- 
jarige sabotage-oorlog tegen de 
Amerikaanse en Britse oliebezittin- 
gen en misschien een terugtrekken 
van de Arabische Liga uit de U.N.O. 
het gevolg zouden zijn van de ver- 
deling van Palestina. Hij ontkende, 
gecollaboreerd te hebben met de as- 
mogendheden en voorspelde, dat de 
Arabieren bereid waren, goed en 
bloed te offeren, zoals andere landen 
dit ook zouden doen, „wanneer zij 
met uitroeiing werden bedreigd". 

Ondanks deze sombere dreigingen 
en voorzeggingen keurde de al- 

gemene vergadering der Verenigde 
Naties op 29 November 1947 het ver- 
delingsplan voor Palestina goed. Het 
H. Land werd verdeeld in een Jood- 
se staat (voornamelijk langs de 
kust) en een Arabische staat. Na 
deze in stilte aangehoorde historische 
beslissing heerste er vreugde in de 
Joodse wereld, al gaven de Joodse 
leiders ook onomwonden te kenrftn, 
dat zij hoogst bezorgd waren voor 
de ontwikkeling in Palestina. In be- 
ginsel aanvaardden zij de regeling. 
De woordvoerders der Arabische lan- 
den verklaarden, dat het Handvest 
dood was, dat zij zich niet gebonden 
achtten en dat de werkelijke beslis- 
sing in Palestina zelf zou vallen. De 
Arabieren konden zo boud spreken, 
omdat zij een sterke onderhande- 
lingspositie innamen. Zij waren fei- 
telijk nog in het bezit van het H. 
Land, hadden een Arabische Liga als 
een reële macht achter zich, en ken- 
den de verzwakte positie van Enge- 
land en de economische en strate- 
gische belangrijkheid van het Ara- 
bische Midden-Oosten. De leiders der 
Arabische Liga kwamen daarop bij- 
een en stelden plannen op voor de 
strijd om een Arabisch Palestina. 
Ook de Joden troffen onmiddellijk 
toebereidselen. Tien Joodse officie- 
ren, vroegere hoofdofficieren uit de 
legers der geallieerden, namen zit- 
ting in de verdedigingsraad van de 
intussen door de Britten toegelaten 
organisatie de Haganah. De Irgoen 
zou met de Haganah gezamenlijk 
optreden en de extreme Stern-groep 
verklaarde te zullen vechten, totdat 
geheel Palestina één Joodse staat 
zou zijn. Binnen enkele uren na de 
goedkeuring van het verdelingsplan 
werden in Palestina 6 Joden door 
Arabieren gedooc. en waren de bloe- 
dige botsingen begonnen. 

In Maart 1948 schreef het Engelse, 
conservatieve blad „The Observer" 

uit Jeruzalem: „In Palestina geraakt 

PALESTINA, DOODLOPEND PAD? 

DOOR JOOP KONINGS 

men er steeds meer van overtuigd, 
dat er geen kans bestaat op het t^en 
uitvoer leggen van het verdelings- 
plan. Elke poging om net plan tegen 
de wil der Arabieren op te leggen, 
zal het gehele nabije Oosten in rep 
en roer brengen. , 
Het was duidelijk, dat de Arabieren 
elke poging om het verdelingsplan 
uit te voeren en de Joodse staat in te 
stellen als een daad van agressie zou- 
den beschouwen, die zij met kracht 
van wapenen zouden tegen gaan. 
Weinigen waren er nog, die intussen 
niet overtuigd raakten van de ineen- 
storting der openbare veiligheid en 
het bestuursapparaat in Palestina en 
de U.N.O.-commisie kwam tot de 
conclusie, dat optreden van een in- 
ternationale strijdmacht noodzake- 
lijk was om het verdelingsplan te 
kunnen doorzetten. 
Toen schokten de Verenigde Staten 
de wereld door plotseling op 19 
Maart 1948 te verklaren, dat Ame- 
rika geen steun meer zal geven aan 

het verdelingsplan. In plaats daar- 
van stelde Amerika een tijdelijk 
„trusteeship" (voogdijschap) voor, 
waardoor Palestina na beëindiging 
van het Britse mandaat onder ver- 
antwoordelijkheid van de Beheers- 
raad der Verenigde Naties zou ge- 
plaatst worden. Het intrekken van 
deze steun door Amerika lokte een 
stroom van protesten uit, vooral in 
de Verenigde Staten zelf. De pers gaf 
verschillende redenen voor deze be- 
slissing op. De Amerikanen zouden 
reeds militaire verplichtingen genoeg 
hebben, b.v. in Korea en in Duits- 
land; de Amerikanen zouden bang 
zijn, dat de Sovjet-Unie vaste voet 
in het H. Land zou krijgen, indien 
er een internationale militaire strijd- 
macht kwam; het uitvoeren van het 
verdelingsplan zou Amerika verwij- 
deren van de Arabische olie-landen 
enz. David Ben Goerion, toen nog 
voorzitter van de executieve van het 
Joods agentschap, verklaarde; „Wij 
zullen niet instemmen met een 

ten on Rechte 

qeöetineeRöen 

De commissie voor Privaat-Strafrecht heeft de Regering haar voorlopig 
verslag doen toekomen over het wetsontwerp, dat de tegemoetkoming aan 

gewezen politieke gedetineerden regelt. Zij meent, dat de werking van het 
ontwerp zich tot een te gering aantal gevallen beperkt, en dat de voor- 
gestelde tegemoetkomingen te laag zijn. Haars inziens moet ook een tege- 
moetkoming worden toegekend aan allen, die aannemelijk kunnen maken, 
dat zij ten onrechte gedetineerd zijn geweest, zonder dat zij als onschuldig 
door de uitspraak van een Bijzonder Gerechtshof, een Tribunaal of een 
Procureur-Fiscaal zijn ontslagen. Met name zij. die door de Binnenlandse 
Strijdkrachten zijn gearresteerd en vrijgelaten, behoren haars inziens onder 
de regeling te vallen, aangezien het daarbij in het bijzonder in het Zuiden 
handelingen betreft, die in volle oorlogsvoering plaats vonden. 
Het wil ons voorkomen, dat dit voorlopig verslag de zaken toch wel enigs- 
zins scheef trekt. Wij kunnen ermede accoord gaan, dat aan werkelijk ten 
onrechte gedetineerden enige tegemoetkoming zal worden toegekend; verschil 
van mening kan op dit punt nog slechts bestaan over de hoogte dier tegemoet- 
koming. Wij verschillen echter met de Commissie van oordeel over de 
vraag, wie als ten onrechte gedetineerden zijn te beschouwen. 
De Commissie blijkt van mening, dat iemand ten onrechte gedetineerd kan 
zijn geweest, ook wanneer hij niet door een uitspraak van een Bijzonder 
Gerechtshof, een Tribunaal of een Procureur-Fiscaal als onschuldig is 
ontslagen. 
Wij zijn daarentegen van mening, dat iemand, die niet als onschuldig 
is ontslagen, in geen geval recht heeft op een tegemoetkoming als ten 
onrechte gedetineerde. Wij zijn bovendien van mening, dat zelfs niet alle 
personen, die als onschuldig zijn ontslagen, recht hebben op een tegemoet- 
koming als ten onrechte gedetineerden. 
Gezien het evidente verschil in uitgangspunt tussen de genoemde commis- 
sie en ons, behoeft vooral de laatste stelling een nadere toelichting. 
Wie indertijd conform de richtlijnen voor arrestatie en internering van 
politiek verdachten gearresteerd en gedetineerd is, Is niet als een ten on- 
rechte gedetineerde te beschouwen. De innerlijke waarde van deze rechts- 
regels blijven dus buiten beschouwing. Wij hebben ook niet de indruk, dat 
de commissie deze rechtsregels thans op hun innerlijke waarde wil gaan 
toetsen. 
Ten onrechte gedetineerd kan dus slechts hij zijn, die in strijd met de 
gegeven richtlijnen voor arrestatie en internering van politiek verdachten 
gearresteerd en gedetineerd is. Of hij later als onschuldig is ontslagen, doet 
onzes inziens niet terzake. 
Waarom niet? Omdat deze richtlijnen niet alleen beoogden allen in verze- 
kerde bewaring te stellen die schuldig waren aan enig misdrijf, maar ook 
allen, die een gevaar voor spionnage of militaire veiligheid en voor openbare 
orde of rust tijdens de staat van beleg konden opleveren. 
De strekking dezer rechtsregels was dus niet alleen allen te arresteren, die 
schuldig waren, maar ook allen, die gevaar konden opleveren voor spionnage, 
militaire veiligheid, openbare orde en rust tijdens de staat van beleg. 
Er is dus krachtens de aard van de gegeven rechtsregels voor arrestatie 
een categorie van personen, die indertijd terecht gearresteerd zijn, omdat 
zij toen een gevaar konden opleveren, maar die later eveneens terecht als 
onschuldig aan enig concreet misdrijf uit de detentie zijn ontslagen. 
Zou de commissie de in deze categorie vallende personen een tegemoet- 
koming willen toekennen, dan gaat zij onzes, inziens veel te ver. 

„FONS". 

trusteeship, al zou dit slechts tijde- 
lijk zijn. Wij zullen niet langer enig 
buitenlands bestuur aanvaarden." 

Begin April 1948 riep de Veilig- 
heidsraad wederom een algemene 

vergadering der Verenigde Naties 
over de kwestie Palestina bijeen. 
Eenstemmig werd besloten een be- 
roep te doen op de Joden en de 
Arabieren tot het sluiten van een 
wapenstilstand. De Zweedse graaf 
Folke Bemadotte werd door de 
„Grote Vijf" gekozen tot bemidde- 
laar. Bij het aanvaarden van zijn 
functie, gaf hij te kennen, dat hij 
weinig vertrouwen had in het succes- 
vol vervullen van zijn opdracht. De 
Veiligheidsraad deed nu een beroep 
op Joden en Arabieren om het vuren 
te staken, doch de Arabieren ver- 
klaarden, hieraan niet te kunnen 
denken, tenzij de raad de Joodse 
immigratie en wapeninvoer zou ver- 
hinderen. Zij stonden op een onvoor- 
waardelijke capitulatie van de Jo- 
den. Intussen bleef Engeland de 
Arabische landen steunen, wat in 
Amerika, Rusland en Europa (voor- 
al Frankrijk) tot grote ontstemming 
aanleiding gaf en een onbehaaglijke 
verstandhouding tengevolge had tus- 
sen de regeringen van Groot-Brittan- 
nië en Amerika. Ook in het Britse 
gemenebest zelf heerste verschil op 
dit punt, want generaal Smuts van 
Zuid-Afrika ging evenals de Sovjet- 
Unie en de Verenigde Staten over 
tot erkenning de facto van de jonge, 
Israëlische staat, hoewel Enge- 
land weigerde. De Franse Nationale 
vergadering zond haar .broederlijke 
groet" aan Israël. 
Op 1 Juni 1948 aanvaardden de par- 
tijen in Palestina een wapenstilstand 
van vier weken; het voorstel daar- 
toe was door Engeland in de Veilig- 
heidsraad gedaan. De commentaren, 
die van beide zijden op de resolutie 
van de Raad gegeven werden en die 
vooral de immigratie van strijdbare 
Joden betroffen, noemde men ver- 
nuftig „onderstellingen" — hoewel 
zij in feite zuivere condities waren 
— zodat men toch kon zeggen, dat 
het bestand „onvoorwaardelijk" was 
geaccepteerd. Bernadotte wist van 
de regering van Israël gedaan te 
krijgen, dat de mannen van weer- 
bare leeftijd onder de immigranten 
zouden worden afgezonderd en dat 
zij, die in het bezit waren van wa- 
pens, niet zouden worden toegelaten. 
Op 11 Juni werd het vuren gestaakt 
en werden de fronten „bevroren", 
terwijl militaire waarnemers van 
Zweden, Amerika, Frankrijk en Bel- 
gië de naleving van de wapenstil- 
stand zouden controleren. Vanuit 
zijn hoofdkwartier op het eiland 
Rhodos trachtte Bernadotte toen een 
ronde-tafelconferentie tussen Joden 
en Arabieren te beleggen. De Ara- 
bieren bleven echter wijzen op de 
noodzakelijke, politieke eenheid van 
Palestina en op de Arabische meer- 
derheid van de plaatselijke bevolking 
en wezen elke verdeling van de 
hand. De Joodse regering kwam voor 
een uiterst ongelukkig incident te 
staan. Een munitie-schip, van Mar- 
seille op weg naar Palestina en be- 
stemd voor de Irgoen, mocht op be- 
vel van de Joodse regering niet wor- 
den gelost, daar zij dit een schending 
achtte van de wapenstilstandsvoor- 
waarden. Het kwam tot een treffen 
tussen het officiële Joodse leger, de 
Haganah, en de Irgoen, hoewel deze 
laatste beloofd had met de Haganah 
te zullen samenwerken. Toen het 
schip te Tel-Aviv voor anker ging 
werd het door de Haganah beschoten 
en vloog in de lucht. Het opperbevel 
van de Irgoen gaf toen zijn soldaten 
bevel, uit het Israëlische leger te 
treden. Korte tijd later echter zijn 
de leiders van de Irgoen met hun 
6000 manschappen weer in de Haga- 
nah teruggekeerd. 
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"l 1 
„ONS GEBEURT TOCH NIKS". 
Het vreemde is, dat ik nu, terugdenkend aan 

de Octoberdagen van '44 niet de paniek van 
vluchtende burgers zie, die met de grote razzia's 
op 8 Oct. j.1. in de bossen, waarin ons kamp 
lag, een steeds weer door de Moffen bedreigde 
veiligheid zochten; evenmin zie ik de uiterst 
gespannen gezichten van ons handjevol K.P.' 
ers, die naar voren slopen, toen de Duitsers zo 
dicht bij het kamp waren dat we ze konden 
horen praten — hoe alarmerend luid klonk in 
de stilte het overklikken van de haanpal, waar- 
mee je je karabijn op scherp zette —; ik zie 
slechts de tent, waarin we aten, ik ruik weer 
de geur van gebraden schapevlees, die het hele 
kamp doordrong en die je hongerig deed water- 
tanden in de reine, koude herfstlucht, temidden 
van de doodstille bossen. Het schapevlees en de 
hete bliksem en de vuurrode sterappels uit de 
jutezak rechts binnen in de fouragetent  
en de dunne melkwitte nevel, die traag vloeide 
tussen de bomen, waar reeds een paarse sche- 
mering , hing. 
De herfst had de geur van dorre bParen en rijpe 
appels. 
Het was weer avond, je had een dag gewon- 
nen; soms was er alarm geweest en had je een 
half uur achter de manshoge borstwering van de 
loopgraaf gestaan, uiterst waakzaam, wach- 
tend op de eerste Duitser, die toch niet kwam 
ondanks allerlei alarmerende berichten van pa- 
trouilles en ondanks Duitse kogels, die soms 
dwars door het kamp floten. We geloofden soms 
zozeer aan ons „geluk", dat zelfs de zwartste 
pessimist lachte, wanneer iemand onze lijf- 
spreuk citeerde: „Ons gebeurt toch niks " 
En in de avond at je dan in de lange recht- 
hoekige tent, waar tegen de stutten van denne- 
hout een ruwe plankentafel was getimmerd. 
Hier en daar wapperde een lange kaarsvlam en 
bescheen de ernstige, gebruinde gezichten van 
de mannen, die aten. Je moest je haasten, want 
er waren weinig lepels en vorken en nog minder 
borden en de volgende ploeg had evenveel hon- 
ger. 
Het avondeten had iets intiems, het was het 
einde van de dag; de uitkijkpost buiten het 
kamp onder de scheefgegroeide den werd inge- 

October 1944. De geallieerden vechten in 
Limburg en de Duitsers trekken terug. Het 
front is wanhopig grillig en de KP. kan niet 
anders doen dan afwachten, diep verscholen 
in de donkere bossen rondom Baarlo. Dertig 
om wapens krijgsgevangen gemaakte Duitsers 
bivakkeren er met hen en de grootste zorg van 
de KP. is wel. niemand te laten ontvluchten, 
die zou kunnen gaan praten. Toch weet eens 
een mof te ontvluchten. In allerijl wordt het 
kamp opgebroken en terwijl de Duitsers zich 
concentreren voor een tegenaanval aan het 
Peelfront, slippen de KP.-ers met hun dertig 
krijgsgevangenen op klaarlichte dag door de 
mazen van een bijna dichtgetrokken net. Dit 
van spanning tintelende verhaal is geschreven 
door de bekende journalist ]. W. Hofwijk. 

lijkheid. Het was goed, om zich te bevinden te- 
midden van het tevreden, gedempte gepraat van 
tientallen hongerig etende mannen. Na het eten 
zocht je je een paar appels uit voor 's nachts 
op wacht. Het waren bijna altijd sterappels, die 
we kregen van boeren uit de omtrek. 
Dan was er weer een dag om  We kenden in 
die lange weken sinds September maar één 
noodzaak: levend de avond zien te halen. Dan 
was je weer voor een paar uur veilig. 
Die avond werd Pierre ziek op het bericht dat 
er de volgende dag door de Moffen grote ma- 
noeuvres in de bossen zouden worden gehouden. 
Hij simuleerde niet, maar dit vogelvrije parti- 
sanenleven maakte hem langzaam kapot. Hij 
ging terug naar het dorp. Ofschoon degenen, 
die het bericht meebrachten, zelfs de uren 
noemden, geloofde haast niemand het. Er bleef 
alleen iets vaag dreigends van hangen en boven- 
dien paste het helemaal niet in onze plannen, 
want er was besloten om de volgende dag iets 
verderop buiten het bos een reusachtige, onder- 
aardse schuilplaats te gaan bouwen: een zaal 
van boomstammen onder de grond voor onge- 
veer zeventig mensen, krijgsgevangenen inbe- 
grepen. 

♦ 
„ER GAAT IETS MIS". 
Hoewel het front nog steeds stil lag en de 

Engelse berichten de Peelsector meestal niet 
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Dit is de ingang van de on- 
dergrondse schuilplaats, waar 
voor de KP. maar liefst dui- 
zend bomen heeft gebruikt. 
Accommodatie voor .... veertig 
man. 

trokken en alles verzamelde zich om te eten. 
Het was méér dan het einde van de dag, het 
was het einde van de spanning, die de gehele 
dag de achtergrond van al je gedachten vorm- 
de: er kón toch eens iets gebeuren  's Nachts 
durfden de Moffen de bossen niet in. Je had 
wèèr een dag gewonnen, je kroop wat dichter 
bij elkaar en met het kaarslicht en de warmte 
van het goede eten kwam er een kleine huise- 

eens vermeden — het was om wanhopig te 
worden — moest toch ééns de doorbraak tot 
aan de Maas komen. De mogelijkheid bestond 
dan, dat de Duitsers de bossen in hun verdedi- 
gingssystemen zouden betrekken, en dan zou- 
den we lelijk in de knel komen. Er werden 
daarom tekeningen gemaakt en na eindeloos 
gepraat was er een ontwerp goedgekeurd, dat in 
drie dagen klaar kon zijn. 

DOOR J. W HOFWIJK j 

Arbeidskrachten waren goedkoop, bijna al onze 
Duitsers verkozen werken boven een dagenlang 
stilzitten, aardapels schillen, kaarten en praten. 
De andere morgen om negen uur zou iedere 
K.P.-er het commando over een paar Duitsers 
krijgen en de bossen intrekken, om boomstam- 
men te halen, te timmeren of aan het reusach- 
tige gat te graven. Ik herinner me nog, dat we 
vrij laat gingen slapen, er waren om een andere 
reden slaapplaatsen te weinig, zodat ook onder 
de tafel in de eettent stro werd uitgespreid, waar 
we ons met weinig dekens en veel jassen moes- 
ten behelpen. 
Misschien dat ik daardoor slecht sliep en half 
wakker naar een druk verkeer op de hoofdweg 
lag te luisteren, dat in de nanacht voorbijtrok. 
Velen stonden op en gingen onder de zwijgende 
koude nachthemel, die vol trossen bleke sterren 
hing, staan luisteren. Het geluld was zo sterk, 
dat het haast leek of de tanks door het kamp 
reden: een aanhoudend zwaar gegrom van mo- 
toren en het geratel van ijzeren rupsbanden. 
Overal op de boerderijen blaften de honden. Toen 
we de volgende morgen slaperig stonden te eten, 
had iedereen het over die drukte. Tanks, tanks 
en nog eens tanks. 
„Het ging op Venlo aan  De Moffen trekken 
terug  eindelijk!" 
„Zouden we nog wel gaan graven? Morgen ro- 
ken we misschien al Engelse sigaretten. 
„Ik heb altijd wel beweerd dat er hier niet ge- 
vochten zou worden  het bruggehoofd is veel 
te klein; ze kunnen alleen terug over Venlo en 
Roermond." 
Toen kwamen de uitgestuurde patrouilles terug: 
De Duitsers trokken naar het  Westen. 
Tanks, tanks en nog eens tanks  We wer- 
den er stil van. „Als ze bij Venray zoveel mate- 
riaal concentreren, komen de Engelsen bij 
Meyel door " zei iemand, maar hij geloofde 
het zelf niet. 
„Er gaat iets mis, jongens." 
Maar het graven begon en een uur later zagen 
een paar verbaasde onderduikers, die zelf in de 
bossen' hun schuilplaats aan het verbeteren wa- 
ren, overal kleine groepjes Duitsers en K.P.- 
ers met boomstammen slepen. We hielpen zelf 
mee, er was in die zes weken, dat we noodge- 
dwongen zo dicht bij elkaar hadden moeten 
leven een soort verstandhouding ontstaan, die 
voor een buitenstaander niet gemakkelijk te 
begrijpen is. We hielden de Moffen wel gevan- 
gen, maar wij zelf zaten eveneens gevangen 
op het bruggehoofd vol Duitsers; we bewaakten 
hen, maar we waren menselijke bewakers. Ze 
kregen niet veel minder te eten dan wij, en 
deden het werk aan de versterkingen rondom 
de barakken vrijwillig. 
Enkelen waren oorlogsmoe, maar het waren 
nog lang geen „ondergedoken" Duitsers en als 
ze een kans gekregen hadden, zouden ze zeker 
ontvlucht zijn  

MOF ONTSNAPT. 
Bij het derde boomstamtransport, dat ik mee- 

maakte, gebeurde het. Wij waren op de weg 
rechts van de open vlakte, toen we plotseling 
drie, vier keer het alarmfluitje hoorden. 
„Dat is Paul. Er is iets gebeurd." We bleven 
staan cn keken. Iemand kwam plotseling aange- 
hold; en nog iemand, Edgar  
„Er is iets gebeurd. Terug naar het kamp, jon- 
gens!" Maar nog bleven we staan kijken, de 
krijgsgevangenen even onzeker als wij: overal 
zagen we gebukte, bewapende mannen, die zich 
in alle richtingen over de heuvelachtige, schaars 
met bomen beplante vlakte verspreidden en lie- 
pen of hun leven er van af hihg; ze hadden iets 
angstaanjagends. We hoorden verward roepen 
in de verte, verstonden het niet, opnieuw alar- 
meerde het fluitje van onze commandant. 
Van iemand, die vloekend zijn geweer zocht, 
hoorden we het hortende verhaal. Harry, de 
goedmoedige, vaderlijke gids, die uren in de om- 
trek elk paadje en elke boom kende, was er met 
een groepje gevangenen op uitgetrokken en 
had aan een van de Duitsers toestemming ge- 
geven even de struiken in te gaan. Het was een 
onvergeeflijke stommiteit dat hij hem een ogen- 
blik uit het oog verloor. Toen hij terugliep, 
vond hij nog slechts een paar schoenen. De ge- 
vangene was op zijn kousen gevlucht, waar- 
schijnlijk om sneller te kunnen lopen. 



Boeren, die op het land werkten, hadden iemand 
dwars door de velden zien weglopen in de rich- 
ting van de grote Napoleonsweg. Ze dachten 
eerst, dat er een razia was. Zelden was er zo'n 
verwarring. Iemand zei met trillende lippen dat 
het nu uit was  in een goed uur konden de 
Moffen er zijn  
De mooie onderofficier van de Fallschirmjager, 
die ons altijd zo naar de mond gepraat had, was 
krijtwit: „Mensch, die kommen nicht mit ein 
paar Manner, die wissen nun doch alles  die 
kommen mit Tanks hierher  habt ihr die 
heute Nacht nicht gehort? " 
Hoewel de vluchteling al ruim drie kwartier 
voorsprong had, vertrokken nog steeds haastige, 
hijgende mannen. We keken elkaar aan, som- 
migen die nooit bang waren geweest, werden 
nu radeloos, de krijgsgevangenen werden vijf. 

verschaffen, werd het kamp geleidelijk leger en 
kaler. We begonnen te beseffen; hoe veilig dit 
alles geweest was, hoeveel goede uren we r 
hadden doorgebracht  We haalden wachtlijs- 
ten van de wand, krabden namen en spreuken 
uit, scheurden een platte grond kapot, waarop 
posten en namen stonden. 
Een voor een kwamen de patrouilles terug. 
„Niets! " „Niks gevonden " „Hij is de 
grote weg al over " 
Er moesten nog anderen binnenkomen, er was 
nog hoop, vooral toen er verderweg schoten vie- 
len  onze koeriersters in Baarlo waren ge- 
waarschuwd  de Mof moest neergeschoten 
worden, het moést, voor hij iets kon verraden. 
„Niets  Niks gevonden " 
„Het is verloren " 
Terwijl plotseling iedereen gegrepen werd door 
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Dit was de ondergrondse ver- 
blijlplaats voor de krijgsgevan- 
genen. Eén uitgang was er 
slechts en daarvoor stond dag 
en nacht KP.-bewaking. 

zesmaal opnieuw geteld. „Waar is Heinz?" 
„Hebben jullie Schmidt gezien?" „Verd., er zijn 
er nog méér weg!" Eindelijk gebruikten we de 
beproefde methode, lieten allen aantreden, de 
onderofficier commandeerde; „Abzahlen." 
„Ein  zwei  drei ......vier ", ze waren 
er allemaal behalve die ene. Plotseling wist 
iedereen iets over hem; hij had nooit willen 
meewerken bij het graven van versterkingen, hij 
had nooit op de „Krieg" gescholden, hij was 
soms dagen achter in de keet gebleven. 
„Dieser verdammte Scheiszhund  nun ist es 
aus  für uns alle." 
„Hij brengt het hele kamp in gevaar " 
„Nun ist es aus  mit Tanks kommen die, 
Mensch!" 
We bleven achter met een paar man, we moes- 
ten maar wachten  de gevangenen kregen 
bevel, om alles klaar te maken voor vertrek; het 
kamp moest ontruimd worden voor de aanval 
kwam. Het zou een wedloop -lef de tijd worden. 
Konden we met al de gevangenen zo ver weg 
komen, dat ze ons niet zouden vinden?  
Blijven was zelfmoord. 
Ik praatte met een van de onzen, kon nog 
lachend zeggen; „Nou ja, het wordt een hete 
middag " maar mijn orverschilligheid was 
slechts schijn. We waren allemaal over onze 
zenuwen. 
Terwijl we wat dekens en regenjassen bij elkaar 
zochten, de munitie verdeelden, alles vernietig- 
den wat de Duitsers bruikbare gegevens kon 

* B A Z A R * 

Ten bate der Stichting 1940-1945 wordt op 
18, 19 en 20 November a.s. te Opheusden 
in het lokaal Deijs een bazar georganiseerd. 
Verschillende stands bieden vele attracties, 
terwijl ruim 1500 prijzen (w.o. een heren- 
rijwiel, kunstvoorwerpen en huishoudelijke 
artikelen) beschikbaar zqn gesteld. 
Wie er de tijd-voor heeft, dient deze bazar 
te bezoeken, want 

„Wie tijd en geld aan de Stichting 
besteedt. 

Voorkomt veel zorg en heelt veel 
leed." 

een ziekmakende, jachtige haast om weg te 
komen en overal gejaagde, bleke mensen hun 
karabijnen en pistolen nakeken, handgranaten 
tussen hun koppel duwden en munitie verdeel- 
den, stelde Paul de krijgsgevangenen in een rij, 
verdeelde over hen alle draagbare etensvoorra- 
den, liet de dekens inpakken en gaf instructies. 
Half twaalf  als we geluk hadden, waren 
ze nog niet onderweg. 
„Ze beginnen natuurlijk met hem niet te gelo- 
ven  hij heeft geen papieren bij zich, en mis- 
schien kunnen ze niet direct zoveel man bij el- 
kaar kragen." 
„Mit Tanks kommen die, Mensch." 
„Als we de weg Kessel—Helden over kunnen 
geraken, zijn we al een heel eind." 
„Geloof maar dat we vandaag nog behoorlijk 
aan het knokken komen." 
Kwart voor twaalf  het bleef duren  je 
beet je nervositeit neer, door schijnbaar onver- 
schillig en lui tegen een boom geleund, een siga- 
ret te roken.  inwendig trilde je  God, 
schiet toch op  
„Met één ding boffen we ; we hebben er mooi 
weer bij." 
De koude, zakelijke commandostem van de 
Tsjechische luitenant Edgar, die de vliegtuig- 
mitrailleur droeg, gaf instructies aan de gevan- 
genen. „Beim geringsten Versuch schieszen wir 
sofort " 
„Alles klaar  Daar gaan we " 
De meest vreemdsoortige karavaan, waarschijn- 
lijk uit heel de oorlog, zette zich in beweging. 
Door een gebied, dat wemelde van Moffen, mar- 
cheerden bjj vol daglicht een goeie dertig Duitse 
krijgsgevangenen bewaakt door zwaar bewapen- 
de partisanen  (S/ot ^ 

ft 

Dankbaarheid 

j De redactie heeft gemeend, de artikelenserie van de 
i heer Tennissen te moeten onderbreken voor het op- 
| nemen van onderstaande brief: 

Geachte redactie. 
Het is niet te hopen, dat „de hoge heren" boos zullen zijn, 
dat een doodgewone huismoeder nu eens i.p.v. naar haar 
theedoek, naar de pen grijpt. 
U weet het, vrouwen kunnen moeilijk zwijgen, en we heb- 
ben dat al lang moeten doen, want altijd kwamen er stukjes 
in „De Zwerver" vanuit de werkplaats van de bazen. Nu 
willen wij ook wel eens wat zeggen. 
Wat we dan op het hart hebben? Weest maar niet bang 
heren, het zal vreedzaam toegaan, maar we wilden U nu 
eens toespreken, en dan wel om U te bedanken. 
Het nieuwe winterseizoen is begonnen, de eerste avond is 
achter de rug en daarover wilde ik thans wat zeggen. 
Allen, die er geweest zijn, zullen het met mij eens zijn, dat 
we een „zeldzame" avond hebben gehad. 
Eerlijk gezegd waren mijn verwachtingen niet zo hoog ge- 
spannen. We haden verleden jaar zulke goede avonden ge- 
had. waar ieder op zijn tijd en zijn wijze van heeft kunnen 
genieten. Zou het ons dan nu niet tegenvallen? 
Waar hebben we meer van genoten, van de prachtige stem 
van mevrouw Jo Vincent, van het fijne tere harpspelen van 
mevrouw Rosa Spier, of van het virtuoze pianospel van 
Gerard Hengeveld? 
Het was een avond van het allerbeste kunstgenot. 
Dat juist doet ons zo goed. Wij zijn meestal niet zo gemak- 
kelijk meer te benaderen. Intens genot, is voor ons maar 
zeldzaam geworden, een schaduw hangt over alles wat we 
doen en genieten. 
We hadden nu geen gelegenheid meer om aan onze gezinszor- 
gen te denken; we genoten alleen maar van dat heel „mooie 
we wilden wel dat het bleef doorgaan, niet ophouden. 
Dan past ons een woord van dank aan deze mensen, die 
ons dit met hun talenten geschonken hebben, maar ook een 
woord van dank aan bestuur en medewerkers van onze Stich- 
tingsafdeling, voor al hetgeen ze ook daarin voor ons doen. 
Ook in „De Zwerver" hebben we wel eens klanken opge- 
vangen, waaruit wij hoorden, dat feestavonden geven eigen- 
lijk maar zo aan de buitenkant zat. maar dat de sociale zorg 
zich meer naar binnen moest keren. 
Nu, dat gebeurt ook heus wel. Heeft de voorzitter in het 
vorige seizoen, op een van onze avonden niet gezegd, dat 
de deur in de Vondelstraat altijd voor ons openstaat. Dat 
zegt genoeg, daar weet ieder voor zichzelf wel van mee 
te praten. 
We hebben geen andere wens dan deze: dat de volgende 
avonden op dit zelfde hoge peil blijven staan. 

Hoogachtend, W. H. K. 

SOCIALE PROBLEMEN 

bij de verzorging van de slachtoffers 
van het verzet. 

De moeilijkheden, waarvoor wij bij ons werk kunnen 
komen te staan, zijn velerlei en in geen enkel betoog 

volledig weer te geven. Als leidraad zou ik de te verrichten 
werkzaamheden willen verdelen in: 

a. voorzorg. 
b. verzorging als er moeilijkheden zijn. 
c. nazorg. 

Ook voor dit werk geldt, dat voorkomen beter is dan ge- 
nezen. Wanneer wij de gezinnen maar aan hun lot over- 
laten, alleen zorgen op de één of andere gemakkelijke manier 
dat het geld maandelijks in huis komt. kunnen wij in vele 
gevallen voor grote moeilijkheden komen te staan, moeilijk- 
heden, die heel wat gemakkelijker voorkomen kunnen wor- 
den, dan wanneer zij er eenmaal zijn, tot een oplossing 
kunnen worden gebracht. 
Laat ik niet in bijzonderheden treden, door een opsomming 
te geven van allerlei moeilijkheden, waarvoor wij in de ge- 
zinnen met en zonder kinderen kunnen worden geplaatst. 
Enkele voorbeelden wil ik U noemen. Een ieder, die niet 
vreemd is in de Stichting 1940-1945, kan zelf uit eigen 
ervaring deze voorbeelden aanvullen. 
Moeilijkheden vallen in 3 grote groepen uiteen. In de eerste 
plaats bij weduwen zonder kinderen, in de tweede plaats bij 
gezinnen met kinderen en in de derde plaats bij de nog 
steeds niet herstelde oud-illegale werkers of oud-concen- 
trationnairen. 
Een vrouw, die alleen achtergebleven is en in haar man alles 
verloren heeft, komt veelal voor grote moeilijkheden te staan. 
Moeilijkheden, die zich niet lenen om in een artikel als dit 
beschreven te worden. Een ieder echter, die met een weduwe 
zonder kinderen in aanraking komt en te maken krijgt met de 
grote moeilijkheden, die zich in het leven van deze dames 
zullen kunnen voordoen, moet één ding voor ogen houden 
en wel dit, dat het beste medicijn in dergelijke gevallen arbeid 
is. Ledigheid is funest; het altijd maar weer niets doen stompt 
af en telkens zien wij, dat dergelijke eenzame figuren hun 
verdriet maar koesteren als een soort cultus. Wanneer wij er 
in slagen, deze dames zover te krijgen, dat zij gaan werken, 
hebben wij veel bereikt. Niets is zo goed, dan vaste arbeid. 
Het leven krijgt een doel en inhoud en veelal zien wij, dat 
dergelijke dames zich zelf verder wel redden. 
(.Wordt vervolgd). A. J. TEUNISSEN. 
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De N.V.E.P.G, andermaal in discussie 

N.a.v. ingezonden stukken over de N.VJS.P.G. 
zij het mij vergund als gewoon lid van die Ver- 
eniging en volslagen onbekende in LO.~LKP. 
kringen, het volgende op te merken. 
Mijn lidmaatschap bewijst, dat ook ik een slacht- 
o[[er ben van de Nazi-dictatuur. Niemand zal het 
mij dus kwalijk nemen als ik zeg. dat ik slechts 
verachting heb voor de Nazi's en hun knechten, 
de NSB-ers, en wat er verder voor verradersge- 
spuis aan vastzit. En dat ik met hen liever niet 
aan één tafel zit en lid ben van een en dezelfde 
vereniging. Van de N. V.E.P.Cj. zijn ook personen 
lid, die ons Volk opnieuw onder een dictatuur wil- 
len brengen, de hunne. Wat is nu logischer dan 
dat ik redeneer; Niemand zal het mij kwalijk ne- 
men als ik zeg, dat ik slechts verachting heb voor 
de Sovjets en hun knechten, de communisten, en 
wat er verder voor verradersgespuis aan vastzit. 
En dat ik met hen liever niet aan één tafel zit en 
lid ben van een en dezelfde vereniging. 
Maar Clara denkt er anders over en adviseert mij 
om voor het lidmaatschap van de N.V.E.P.G. te 
bedanken, als ik mij tussen de communisten niet 
op mijn gemak gevoel. Daar is iets voor te zeg- 
gen. Maar omdat de N.V.E.P.G. een vereniging 
is van slachtoffers van een dictatuur, vind ik 
uittreden een beetje gek. Als slachtoffers hebben 
we ons in de vereniging aaneengesloten en nu 
zou ik moeten wijken voor de onderdrukkers van 
de slachtoffers van morgen? Kan Clara geen lo- 
gischer advies geven. 
Waarom adviseert Clara in plaats van mij, de 
onderdrukkers van morgen niet om uit te treden 
en alvast een vereniging van onderdrukkers van 
toekomstige politieke gevangenen op te richten? 
Ik heb ook een advies uitgebracht, kort en bondig. 
Zet de onderdrukkers van morgen er uit! Maar ik 
kreeg de kous op de kop. Want als dat gebeurde, 
was de eenheid van de vereniging verbroken. Om 
van te schrikken! Als ik echter uittreed en met 
mij vele gelijkgezinden, die ook liever niet mei 
onze beulen van morgen in een en dezelfde ver- 
eniging zitten, wordt die eenheid niet verbroken. 
Dat volgt logisch uit het advies van Clara. Het 
is maar een weet. 
Neem me niet kwalijk, maar dat advies van Clara 
zit me een beetje dwars. Als zij gesproken heeft 
namens het Hoofdbestuur, dan blijkt daaruit, dat 
onze vereniging meer prijs stelt op het lidmaat- 
schap van communisten dan van niet-communisfen. 
Het is goed dat te weten. 
Enfin, waar maak ik me druk over. Vandaag of 
morgen zitten we onder de Sovjets, worden door 
hun knechten ruw in ons nekvel gegrepen. Clara 
incluis, en dan gebeurt er met ons, waf in de 
bezettingstijd gebeurde. Hef ziet er donker uit. 
Want dan zijn er zelfs geen broertjes en zusjes 
communisten meer om ons het kampleven te ver- 
aangenamen. Maar misschien zitten er dan oud- 
Nazi's in het kamp, die op hun beurt ons met 
liefde zullen helpen er doorheen te komen. 
O, donna Clara!  
Al met al is de tegenwoordige eenheid in onze 
Vereniging een dode eenheid en geen tikkeltje 
meer. N, H, 

* 
In verband met de opmerkingen, gemaakt door de 
heer ]. A. Reiff en Clara, op het ingezonden 
artikel van H. v. R., getiteld „Een verkeerd be- 
sluit", zou ondergetekende hierop toch wel iets 
willen zeggen. 
Voorop gesteld zij. dat ik het met de zienswijze 
van H. v. R. volkomen eens ben en dat het hoog 
tijd wordt, dat men de ware communistische mo- 
tieven leert zien. 
Dat volgens Clara de communistische leden van 
de N.V.E.P.G. nog nooit hun stem verheven heb- 
ben om andersdenkenden uit de vereniging te 
werpen, ligt voor de hand; hoe meer leden de 
vereniging telt, hoe liever, wanneer ook zij maar 
een vinger in de pap kunnen houden en mee- 
roeren totdat de tijd daar is, dat zij met hun ge- 
wroet het heft in handen krijgen. Verder zou ik 
nog willen opmerken, dat Clara vergeten heeft 
te vermelden vanaf welke datum er slechts 2 
communistische hoofdbestuursleden in het bestuur 
zitting hebben. Zij weet toch ook wel, dat het 
nog niet zo lang geleden is, dat van de 17 hoofd- 
bestuursleden er 12 communist waren. 
Dan de manier, waarop Clara het gedrag van de 
communisten in de kampen ophemelt. Ook ik heb 
21 maanden gevangen gezeten en nogal wat com- 
munisten meegemaakt, doch ik kan slechts heel 
weinig goeds over de kameraadschap van deze 
lieden in de kampen vertellen. Zelfs ten opzichte 
van elkaar bestond onder hen weinig kameraad- 
schap en wanneer zij kans zagen van elkaar een 
snee brood te stelen, lieten zij dit beslist niet 
achterwege, laat staan dus, dat zij andersdenken- 
den zouden helpen. Dat ook hier een enkele uit- 
zondering tussen liep, is te begrijpen. 

W; 

tRip naAR amelanö 
r anneer drie KP-ers uit verschillende windstreken bij elkaar zitten en er komt een uitnodiging tot een bezoek 
aan „De Terrorist" op Ameland uit de lucht vallen, dan moeten de bezwaren wel onoverkomelijk zijn om 

niet onmiddellijk een reisplan voor elkaar te hebben. „ , , 
Zo gebeurde het, dat Oom Piet uit het Westland, Utrechtse Cor en Gerrit uit Rotterdam, door toevallige omstan- 
digheden bijeen, overeenkwamen om de volgende dag per auto naar het hoge Noorden te vertrekken. 
Gereden werd via de Veluwe en over het Kampereiland, alwaar een bezoek werd gebracht aan de boerderij van 
Moeder en Jan Post, die met zijn broers een bouw- en veebedrijf exploiteert. 
Deze gastvrije lieden smaakten juist het genoegen van bet bezoek van een gezelschap Rijnsburgers. Wij mochten 
ons tussen hen mede aan de dis scharen, waarbij werd vastgesteld, dat ook een melkbus nog wel als tafelzit ge- 
bruikt kan worden. , ,, , , . , j 
Na een hartelijk afscheid, vertrok het nobele drietal Noordoostpolderwaarts, onder het uitspreken van de wens 
aan Jan, dat op de plaats van de houten schuren, weldra huizen van gehouwen steen mochten verrijzen, waarvoor 
de toekomst een belofte inhoudt. j , „ 11 i_ 
Dwars door het mooie Friesland, langs enkele der elf Friese steden zoals Sneck, Leeuwarden, werd Dokkum be- 
reikt, waar Piet (Friesland) zijn gasten welkom heette met koffie en sandwiches. Zoals gewoonlijk was Bob over 
tijd 'ditmaal slechts vijf kwartier. Toen een telefoontje uit Holwerd. waaruit bleek, dat Stefke met zijn hupse 
vrouwtje en zijn onafscheidelijke vriend Piet (Limburg) angst toonden de tocht over de Waddenzee zonder ver- 
trouwd geleide te moeten maken. Stefke deed de telefoon van vloeiend Limburgs spetteren toen bleek, dat het gezel- 
schap rustig achter een kopje koffie zat. „ , , . . n . vn i j 
Nadat de hete soep geslurpt was, werd, niet op zijn elf en dertigst, onder aanvoering van de Friese KP-ieider, 
de tocht via Holwerd voortgezet en weldra kruisten we over een pittig zeetje naar Ameland. 
Spoedig stonden we vis-a-vis met onze gastvrouwen, charmant en waaratje in New Look!, die ons verwelkomden 
met weer soep en weer een koffietafel. In de conversatiezaal werd vervolgens een gezellig kopje thee genoten. 
De stemming steeg, zodat vanzelf de theekopjes verdwenen en de gasten een pittiger vocht te drinken kregen. 
Stefke kon het niet laten zijn naam nog inniger aan „De Terrorist" te verbinden. Er kwam een doos voor de dag: 
deze werd uitgepakt en weldra hing als herinnering aan een groot Limburgs terrorist een schoon brok Limburgs 
keramiek aan de wand met de woorden van het lied, dat elke KP-er kent: 

Wordt nog eens in later dagen - Stervend zullen wij haar schragen, 
Neerlands vlag ten strijd ontplooid, Maar die vlag verlaten .... nooit. 

Het was al uit het land van de Maas en de groene heuvelen, wat in dat uur de gong sloeg en het kon niet uit- 
blijven, dat. weldra uit volle borst gezongen werd: Waar in 't bronsgroen eikenhout  gevolgd door de Friese 
en Groningse volksliederen en besloten door een „jubelend" (de lezer kent dat nog uit het verslag van de nacht- 
vergadering op Drakenburgh) „Jeruzalem van Stefke. 
Nog meer pittig vocht, een magistrale rede van Stefke, Oom Piet, die met tonnen ging smijten en zich als confe- 
rencier ontpopte. Opa die met eieren goochelde (waar haalt de man het toch vandaan?) en Piet, die dankbaar ge- 
waagde van de perspectieven, die zich geopend hadden voor de voortzetting van het vreugdevolle, maar toch onge- 
twijfeld soms ook wel eens moeilijke werk. dat verricht wordt in „De Terrorist". Een dronk volgde op Janny en 
Truus (voorwaar ze verdienen het) en Attie niet te vergeten. 
Op Ameland werd een monument gebouwd, KP-stijl in optima forma, zonder de bedoeling een monument te zijn, 
doch een poging — en toch zeker een geslaagde poging — om een belofte gestand te doen, die in bezettingstijd zo 
dikwijls werd gedaan: We laten elkaar, we laten je vrouw, je kinderen niet in de steek. 
Daar in vrijheid, ver van de bewoonde wereld, te midden van blonde duinen, omspoeld door een eindeloos gol- 
vende zee, waar de wind altijd waait, is deze belofte in vervulling gegaan en wordt gedurende enkele dagen een brok 
daverende levensvreugde geschonken aan hen, die achterbleven en die toch nog altijd in het hart de herinnering 
mededragen aan hen, die in de strijd om onze vrijheden vielen en aan hen, die de strijd niet ongedeerd liet. 
Dat werd op deze onvergetelijke avond, ondanks alle vrolijkheid, gevoeld en ook de volgende dag, toen strand- en 
duinwandelingen werden gemaakt, waarbij een oud-KP-er trachtte een schietwapen te demonstreren, dat wel voor- 
zien was van een vergunning, doch waaraan de slagpin ontbrak. , , • j 
Gezamenlijk werden de maaltijden gebruikt, waarbij de kwinkslagen niet van de lucht waren en de kwaliteiten der 
onvolprezen gastvrouwen zich ook nu weer uitten in de vorm van een extra-bordje pap, een geklutst eitje ot een 
schaaltje peren op sap, waarbij een KP-man uit de Verenigde Staten van Groningen het niet kon nalaten zijn 
vaderlijke neigingen ook op oudere dochters bot te vieren en niet al te hevig werd weerstaan. Was het wonder, dat 
deze schone dag al te spoedig voorbij was en dat de schemer op de pier een enkele traan, die in stilte werd 
weggezakdoekt, onzichtbaar liet? , _ _. . ,,, ,, 
De machtige veerboot was reeds lang in het duister verdwenen toen nog luide Tot Ziens-geroep over de Wadden- 
zee weerklonk. Een schone dag werd herinnering aan „De Terrorist", een naam, die meer inhoudt, dan de boze 

Eniqe uren^fater 'reden met snelle vaart enkele auto's door het nachtelijk duister naar Groningen, Limburg en Holland. 
Wanneer de Republiek Friesland werkelijkheid mocht worden, dan zal ik geen bezwaar maken, mits Piet dan presi- 
dent wordt, die kan tenminste wat organiseren. „GERRIT . 

Om een voorbeeld aan te halen, het volgende; 
onze kamparts, dus onder de intelligentie te reke- 
nen, een Nederlander en communist, deed voor 
zijn landgenoten niets, maar dan ook in het geheel 
niets, terwijl de mogelijkheid wel aanwezig was, 
gezien het feit, dat onze Russische kampgenoten 
niets te kort kwamen en uitstekend door hem 
werden verzorgd. Een bewijs temeer, dat er wel 
gezorgd kon worden, bewees zijn opvolger, een 
Pools arts die vele mensenlevens nadien heeft 
kunnen redden. 
Begin 1943 was vadertje Sfalin voor hen inder- 
daad nog ver verivijderd, eind 1943 — begin 
1944 toen het Russische leger al dichterbij kwam. 
kregen zij weer genoeg praats en werd er al volop 
op ons Koningshuis gescholden. Daarvan zou niet 
veel overblijven, als zij maar weer eenmaal thuis 
waren. 
Dan iets over de doelstelling van de vereniging; 
weten de leden van de N.V.E.P.G. niet, dat er een 
Stichting 1940-45 bestaat, die de verzorging heeft 
en geeft aan de nabestaanden van onze ver zet s- 
vrienden en aan de oud-illegale werkers. Laten 
de werkelijk principiële verzetsmensen, al of niet 
oud-gevangenen, zich als medewerker bij de Stich- 
ting 1940-'45 aanmelden en hun taak hierin goed 
vervullen, dan hebben wij ook geen versnippering 
van krachten en een naast elkaar werken. 
Voor de vriendschapsbanden, die ontstaan • zijn in 
de kampen is er gelegenheid te over om deze aan 
te houden en wel op de eerste plaats in de Stich- 
ting 1940-'45 als medewerker; vervolgens de per- 
soonlijke vriendschapsband, en daarnaast wordt elk 
jaar van elk kamp of elke gevangenis een réunie 
gehouden, waar wij elkaar kunnen terugzien. 
Laten wij, Oud-Politieke gevangenen, er voor wa- 
ken niet te sentimenteel te worden, dat hebben wij 
in het kamp zeker niet geleerd. Wij zijn geen 
illegale werkers meer en evenmin politieke gevan- 
genen, doch staan weer midden in het volle 
leven. Laten wij daaraan denken en dan in ge- 
dachten houden de waarschuwing welke wij zon- 
der woorden elkaar in het kamp gaven: „Ogen 
open", 

PONS v. D. 
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| HET KAN VERKEREN I 
= Het gebeurde in een klein dorpje in Noord- S 
| Holland gedurende de oorlogsjaren. Regelmatig | 
= vonden hier de bewoners 's avonds het illegale s 
= blad, — laten we het noemen „X" — in hun brie- = 
= venbus, eerst eens in de maand, later elke dag = 
= een nieuwsoverzicht. De trouwe „X"-verspreider E 

was de plaatselijke schoenmaker, die van de op- = 
= richting van de Organisatie „X af werkend lid ^ 
| was, en een graag geziene gast bij elke goede Ne- | 
§ derlander, niet in de eerste plaats om halve hak- = 
| ken en gapende gaten in schoenen te genezen, | 
= maar vooral om de goede tijding: het nieuws ^ 
5 van „X". „ , , , . = 
5 Er waren niet veel „kwaaien in het dorp, slechts = 
| een stuk of wat, waaronder één, die op 10 Mei | 
1 niets meer wilde weten van alles wat naar Duits- = 
| ian(i en de N.S.B. rook en alle nazirommel in | 
E aanwezigheid van de politie verbrandde, maar = 
i enkele dagen later weer totaal fout was en het = 
| 2elfs zover bracht, dat hij de eer genoot de con- | 
Ü tributie te mogen ophalen van de leden van Mus- E 
1 sert's navolgers. Voor hem moest de schoenmaker i 
1 opletten, want hij was niet te vertrouwen. 
| De vrede kwam en onze schoenlapper verwissel- i 
= de zijn illegale kranten-wijk voor zijn kruk, zijn E 
H spanriem en zijn pekdraad. Ook des Nazicontri- E 
i butiemans positie wijzigde zich. Hij verdween E 
E achter het prikkeldraad van een interneringskamp. E 
= Vandagg zag ik het blad „X", nu legaal, bezor- | 
1 gen, in hetzelfde stille dorpje en ik heb er — heel = 
1 stil, op de fiets — om zitten grinneken. Want = 
= wie reed daar rond als agent met een zak vol kran- | 
= ten, die dezelfde naam droegen als de illegale = 
i paihfletjes, die vroeger door de schoenmaker ge- = 
Ë heimzinnig in de brievenbus werden gestopt? De | 
E N.S.B.-er, die eens de schrik des schoenmakers = 
i was; De rollen zijn nu omgekeerd, uitgezonderd = 
= dan het feit, dat de N.S.B.-er het blad wél bij = 
E de schoenmaker brengt, wat vroeger om des vegen E 
E lijfs wille omgekeerd niet mogelijk was. E 
| „FREEK'. | 
ÜiiiimmiimiimiiuiiiimnniiimiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiir 
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öonkeRe ö^qen bi] öRente's BevRijómq. (2) 

D eleefdc het dorp Nijevecn op de 9e April 1945, de dag waarop in één keer vijf trouwe vaderland' ■D gers fat ieven Ueten bij de explosie van een munitie-opslagplaats (zie IM. van de vorige week), 
een tragische episode uit zijn verzetsgeschiedems, niet minder droevig, zij het in omvang meer beperkt, is 
het beeld, dat de 22e October 1944 in veler gedachten zal oproepen. 
Op die datum toch vond de arrestatie plaats van twee leden uit het — wij mogen wel schrijven — 
verzetsgezin, de {amilie Kooiker. 
Vader en zoon, beiden werden zij in diezelfde nacht door de Landwacht van huis gehaald en na laffe 
verhoren op transport gesteld naar Westerbork. vanwaar zij nimmer terugkeerden. 
God was hun vaste burcht en toevlucht. Geen duimbreed weken zij toen leed en nood dreigden. Zij heb- 
ben naar Gods belofte de kroon der zaligheid ontvangen. 
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ROELOF KOOIKER 

Geboren 11 Januari 1921. 
Gefusilleerd 27 October 1944. 

"D oelof heeft een groot aandeel gehad 
in de opbouw der illegale organi- 

satie te Nijeveen. Na het werk van 
zijn broer (van der Velde), die moet 
onderduiken, te hebben overgenomen, is 
vooral hij de man, die het contact met 
het personeel van het distributiekan- 
toor moet onderhouden. 
Als hij zich moet melden voor de ar- 
beidsinzet in Duitsland, bedenkt hij zich 
geen ogenblik, maar weigert beslist aan 
elke oproep gevolg te geven. Zijn naam 
komt daardoor niet in de kartotheek van 
het Arbeidsbureau voor, waardoor hij 
van deze zijde nimmer last heeft onder- 
vonden. Een valse Ausweis doet de rest. 
Roelof's verzetswerk werd vanaf begin 
tot einde gedragen door een warme 
liefde voor zijn land en voor zijn naas- 
ten. Een liefde, nog versterkt door de 
plicht, die zijn geweten hem oplegde. 
Bij een huiszoeking door de Landwacht 
bij zijn vader thuis in de nacht van 22 
op 23 October 1944 wordt hij gearres- 
teerd. Hij valt immers in de leeftijds- 
klasse, waaruit de slaven voor het Duitse 
Rijk worden gerecruteerd. Ausweisc be- 
zitten geen enkele waarde meer in de 
ogen der slavendrijvers en hoewel er 
geen aanwijzing voor verdenking 
van Roelof bestaat, wordt hij tegelijk met 
zijn vader meegenomen naar Diever. Hier 
wordt hij door de Landwacht aan een 
verhoor onderworpen. Ze zetten hem 
het pistool op de borst, in zijn nek en ze 
dreigen hem te zullen neerschieten 
als hij niets vertelt. ,Je doet maar wat je 
niet laten kan," antwoordde Roelof la- 
coniek en verder zweeg hij. 
Hij werd van Diever overgebracht naar 
het H.v.B. te Assen en nog diezelfde 
dag verder getransporteerd naar Wes- 
terbork. Evenals zijn vader vond hij 
hier op 27 October 1944 de dood door 
de kogel. 
Zijn enige schuld was, dat hij zijn 
plicht had gedaan. 
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SIPKE DOL 

Geboren 26 Maart 1918. — Gesneuveld 9 April 1945. 

Een jonge man vol van levensvuur en in zich dragend 
een onverzettelijke geest en wil om zich met alle krachten, 

die hij bezit, zich te keren en te wenden tegen het moffen- 
gebroed en zijn handlangers. 
Hij is altijd de moedige en vastberaden strijder geweest, 
nooit bevreesd voor bestaande gevaren. 
Wanneer hij eind 1941 wordt ingeschakeld in de grote 
keten, dan weet hij, dat hij niet werkeloos behoeft toe te 
zien. Als LO-er heeft hij geholpen waar mogelijk was. 
Na de z.g. „Dolle Dinsdag" heeft hij zijn werk in de steek 
gelaten om met de bevrijding tolk in Nijeveen te zijn. 
Bij de ontploffing van de munitiedepóts werd hij gedood. Dit 
gebeurde op 9 April 1945. 
„In dienst van het vaderland", altijd bereid te helpen, zo 
is hij heengegaan. Hij laat verloofde en ouders achter. De 
Heer trooste hen in dit leven. 

■ 

WILLEM BOVERHOF 

Geboren 10 Maart 1903. — Gesneuveld 9 April 1945, 

Willem Boverhof is een van de stille werkers geweest, 
»én waarachter men nimmer illegale neigingen zou 

zoeken. Lichamelijk zwak, is hij geestelijk in de strijd sterk 
geweest. 
Wetend, waarom deze strijd ging, deed hij zijn plicht en 
hielp zijn broer bij het werk. Menige opdracht is door hem 
volbracht. 
Vanaf begin November 1944 moet ook hij zijn weg zoeken 
in de rij diergenen, die beter onder dan boven water kunnen 
zijn. Met de bevrijding in zicht, wordt hij thuis neergeveld, 
't Zij groot of sterk, 't zij klein of zwak, wanneer de roep- 
stem des Heren komt, moet men gaan. 
Zo ging één der stil'e werkers in den lande heen op 9 
April 1945, in dienst van 't vaderland. 

 A 
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)AN KOOIKER 

Geboren 30 Maart 1890. 
Gefusilleerd 27 October 1944. 

X 7anaf de aanvang der illegale organisa- 
* tie te Nijeveen is hij met de gang van 

zaken op de hoogte, doordat zijn huis als 
contactadres wordt aangewezen. 
Hij leeft volkomen met het werk mee en 
het duurt niet lang of zijn boerderij wordt 
het middelpunt van grote activiteit. Als in 
Mei 1943 de stakingen uitbreken, is ook 
Kooiker een diergenen, die door de SD 
worden gearresteerd. Twaalf dagen bergt 
men hem op in het H.v.B. te Assen, doch 
hoewel hij verschillende malen aan een 
verhoor wordt onderworpen, laat hij niets 
over zijn kennis omtrent illegale activiteit 
los, zodat men hem tenslotte maar weer in 
vrijheid stelt. Met grotere verbetenheid dan 
tevoren zet hij zijn werk na deze eerste 
kennismaking met de SD voort, immer be- 
reid om datgene te doen, wat nodig is voor 
de goede gang van zaken. Zijn kracht is de 
geest van het stoere Calvinisme; God meer 
gehoorzaam dan de mensen. De tijd spoedt 
voort en de spannende Septemberdagen van 
1944 breken aan. De bevrijding komt in 
het zicht en daarmee de zekerheid van de 
overwinning. Dan krijgt Kooiker in de 
nacht van 22 op 23 October een tweede 
huiszoeking. Iemand, die door de organi- 
satie geholpen is, noemt zijn naam. Dit is 
voor de Landwacht voldoende om hem te 
arresteren. Men dreigt hem te zullen dood- 
schieten zo hij weigert te spreken, maar 
Kooiker volhardt in zijn zwijgen. De onver- 
laten trachten hem bang te maken en 
schieten hun kogels rakeling langs hem 
heen in de deur, maar met de dood voor 
ogen behoudt hij zijn kalmte. 
Hij en zijn tweede zoon worden meege- 
voerd naar Diever, vanwaar hij wordt over- 
gebracht naar het H.v.B. te Assen. Die- 
zelfde dag wordt hij met zijn zoon op 
transport gesteld naar Westerbork om kort 
daarop, op 27 October, te worden gefu- 
silleerd. 
Tot het laatst toe getrouw aan de Koning 
der Kerk. 
Getrouw aan koningin en vaderland. 

as 



VERBLUFFEND !! 

Van de hand van de in Scheveningen 
„gevangen" zittende Kriminalkommissar 
Munt, is onlangs tot ieders verbazing 
en verontwaardiging een groot artikel ver- 
schenen in twee Haagse Dagbladen, t.w. 
het „Haags Dagblad" en de „Nieuwe 
Courant". 
In dit artikel mengt de Kriminalkommissar 
zich in een discussie over de wenselijkheid 
om verdere nasporingen te doen naar de 
moordenaar van de kort na de bevrijding 
vermoorde Haagse Advocaat Mr. H. de 
Boer. 

Men behoeft tegenwoordig nergens meer 
verwonderd over te zijn. Toch vinden we 
dit — nog voorzichtig uitgedrukt — wel 
beestachtig brutaal, èn van de Kriminal- 
kommissar, èn van de twee Haagse kran- 
ten, èn van de onbekende bemiddelaar. 
Is het nu al zo ver, dat samenwerking met 
oorlogsmisdadigers geoorloofd wordt ge- 
acht? 
We zijn eenvoudig sprakeloos. 

Intussen hebben de dagbladen aangekon- 
digd, dat Munt  vrijgelaten is! 

,fDe Soldaat Jansen meldt zich" 

Een historische anecdote is die van een soldaat, 
die van Semarang naar Batavia was overge- 

plaatst en zich daar moest melden bij het subsistenten- 
kader. De soldaat kwam nog al laat in de avond met 
zijn zwikje op de plaats van bestemming en meldde 
zich bij de sergeant-majoor, die hem peinzend aan- 
keek en zei: 
„We weten van niks." 
„Ja," zei de soldaat, „dat kèn wel maar ik ben hier- 
heen overgeplaatst en als jullie administratie niejf 
klopt, dat kèn ik niet helpen. Hier ben ik en hier blijf 
ik." 
„Zo," zei de sergeant-majoor, „maar wij weten van 
niks. En bovendien is het hier stampvol." 
„Ik ben bek-af," zei de soldaat, „ik mot een tempatje 
hebben om te maffen, dan zien we morgen wel verder." 
„Hij wel," zei de sergeant-majoor, „Soldaat Jansen, 
je maakt maar rechtsomkeert en zorgt dat je ergens 
onderdak komt, hier is geen plaats en wij weten van 
niks." 
„Het is toch bar," zei de soldaat, „dat je als soldaat 

• niet eens onderdak kèn krijgen, als je officieel bent 
overgeplaatst. Ik ben hier en ik blijf hier. majoor, ik 
heb me rot gesjouwd, ik kèn niet meer. Bovendien 
is het al zo laat, dat ik nergens anders meer terecht 
kom." 
„Onmogelijk, je kèn hier niet blijven, we zitten stik- 
vol," zei de majoor, „en bovendien; we weten van 
niks." 
„Ik zal me beklagen," zei de soldaat. „Dat is geen 
werk. Ik zal een officiële klacht indienen." 
„Als je te klagen heb, ga je voor mijn part naar de 
Legercommandant," zei de majoor, „maar wij weten 
van niks." 
De soldaat nam zijn zwikkie op, zette het neer, nam 
het nog eens op, salueerde en zei; 
„Tot uw orders, majoor." 
Hij stapte de donkere, stille avond in, het was al 
heel laat geworden, en marcheerde naar het Paleis 
van de Legercommandant. 
En zo kwam het, dat généraal Spoor, die laat in de 
nacht in het Paleis zat te werken, plotseling een 
soldaat voor zich zag staan, die zijn kitbag en zijn 
sten in een,hoek had geplaatst en straf in de houding 
salueerde: 
„De soldaat Jansen, nummer zoveel, dat-en-dat on- 
derdeel. meldt zich, generaal." 
„En zo laat," zei de generaal. „Wat voert u eigenlijk 

j hierheen, soldaat Jansen?" 
1 „Order van de sergeant-majoor van het subsistenten- 
1 kader, generaal." 
j „Zo, en wat zei de sergeant-majoor?" 
I „De sergeant-majoor zei: as je klachten hebt ga je 
- maar naar de Legercommandant. Ze hebben geen 

tempatje voor me. generaal, en ik kèn toch niet onder 
de brug van het Molenvliet gaan slapen. Ik ben 
trouwens uit Semarang of-fi-cieel hierheen overge- 
plaatst." 
De generaal drukte op een belletje, waarop zijn 
adjudant kwam. Daarna zei de generaal tot zijn 
adjudant: 
„Kees, dit is de soldaat Jansen. Hij kan geen onder- 
dak krijgen. Hij logeert bij ons, in het Paleis. Wijs 
hem zijn kamer." 
En zo kreeg de soldaat Jansen voor die ene nacht 
een tempatje in het Paleis van de Legercommandant 
en logeerde hij bij generaal Spoor. 

(Uit: Demarcatielijn. Uitg. W. ten 
Hoeve, 's-Gravenhage). 

NIWIN-KERSTPAKKETTEN. 

Met het oog op de vele verzoeken om inlich- 
tingen legt de NIWIN er de nadruk op, dat 
de verscheping van de Kerstpakketten, bestemd 
voor de militairen en burgerpioniers in Indo- 
nesië, niet inhoudt, dat ook de verkoop van 
etiketten voor deze pakketten is gestopt. Deze 
etiketten worden n.1. per vliegtuig naar Batavia 
verzonden, waar zij, alvorens door de archipel 
te worden gedistribueerd, op de Kerstpakketten 
.worden geplakt. 

NIEUWS UIT UTRECHT 
In Augustus j.l. organiseerde de Stichting-KP-Utrecht 
twee uitgaansdagen voor de vrouwen van onze ge- 
vallen vrienden. 
Beiden tochten zijn uitstekend geslaagd 
Op de jaarlijkse algem. vergadering van 28 Sept. 
j.L, werden enige bestuursleden herkozen, terwijl 
tevens Me). M. Lagerwey haar intrede als bestuurs- 
lid deed. 
Op de laatst gehouden bestuursvergadering werd be- 
sloten om a.s. winter een grote feestavond te houden, 
waarvoor alle vrouwen van gesneuvelde verzetsvrien- 
den, LO-ers, KP-ers en medewerkers van de Stichting 
'40—'45, gratis zullen worden uitgenodigd. 
Nadere bijzonderheden zullen in een volgende Zwer- 
ver te vinden zijn. 

kUpROOSöaq 
11 November — dag der dankbaarheid, want inter- 
nationale gedenkdag voor de gevallenen in twee 
wereldoorlogen. Over het rond der aarde zullen 
mensen bijeenkomen in kerken en op kerkhoven, om 
zich enige ogenblikken te bezinnen op de ontzaglijke 
prijs, die voor vrijheid en recht werd betaald. 
In dit kader zal op Zaterdag 13 November a.s. om 
drie uur n.m. in de Nieuwe Kerk op de Dam te Am- 
sterdam, een officiële herdenkingsplechtigheid plaats 
vinden. 
Alleen in ons land zijn meer dan 45.000 gesneuvelde 
bondgenoten ter aarde besteld, vijf en veertig duizend 
— de huiveringwekkende prijs, waarvoor ons de vrij- 
heid werd terug geschonken. Laten we dit overwegen, 
als ons straks in de week van 11 November een gift 
wordt gevraagd ter bekostiging van de daadwerkelijke 
zorg, die door het Ned. Oorlogsgraven-comité aan de 
geallieerde oorlogsgraven in ons land wordt besteed 
en van de financiële steun, die wordt verleend aan 
nabestaanden, die de graven wensen te bezoeken 
doch dit zelf niet kunnen betalen. 
De bezinning van diensten en plechtigheden is goed. 
mits de ware zin — de hoogste menselijke waarden 
in de toekomst iets voorzichtiger te (doen) hanteren 
dan in het verleden — niet in ijdel, officiëel vertoon 
verloren gaat. 
Wie die zin wel heeft verstaan, zal in de komende 
week niet aarzelen in zijn zak te tasten als hem de 
klaproos — het embleem dezer herdenking — met 
bovenomschreven doel zal worden atpigeboden. 
Niemand onttrekke zich aan deze eenvoudig vorm 
van dankbetoon. 

ADVERTENTIE - RUBRIEK 

FAMILIEBERICHTEN 
Dankbaar cn verheugd berichten wij 
U, dat God ons een tweede wel- 
geschapen Dochter toevertrouwde: 

Johanna Hermina 
H. W. J. Enserink 
F. M. Enserlnk-van Huizen 

Leidenr 31 Octobcr 1948 
De Sitterlaan 76. 

Tijd.: Diaconesscnhuis. 

; CÖtï) 

urm 
MUNHARDT 

Ou kou- un pijnvardrijvonde tablet 
In buisjes van 40 en 75 ct. 

STEMPEL FABRIEK 
VAN DER BRVc 

WESTZÜDE 202-ZAANDAM 
TELER 4128 POSTR. 217102 

In een dag gereed. 
Alles op het gebied van stem- 
pels, cliché's en naamplaten. 

Het Hoofd der P.R.A. te 
Amsterdam, verzoekt po- 
sitieve gegevens omtrent 
de voormalige S.S. bewa- 
ker: HEINRICH ANTON 
DOHMEN. bijgen. „De 
Rijnschipper". 
DOHMEN was tijdens de 
bezetting S.S.-bewaker in 
het P.D.A. te Amersfoort 
en heeft zich meerdere 
malen aan mishandelingen 
van gevangenen schuldig 
gemaakt. 
Verzoeke inlicht, te ver- 
strekken : Kamer 120, 
Hoofdbureau van Pol. te 
Amsterdam. 
H.a.p./rech. 

M. VAN GULIK. 

Houtwarenfabr. P. FLENS, C.V. 

OOSTZAAN 
N 

Kantoor en fabriek, 
Noordelnde C 12 - Telefoon 347 (K 2984) 
Speciaal adres voor draai en fraiswerk. 

„Het werk van Flans, Vervaardigers van Huish artikelen. " . ... ,, bpeelgoederen en lechn. Houtwaren. 
IS altijd (laai wans Massa Houtwaren. - Vraagt offerte. 

Xtkls U per auto de wereld rond zwerft en 
U komt door AMERSFOORT, kunt U de 
hulp voor Uw AUTO vinden bij de 

N.V. HENRI NEFKENS 

Bestaan er in Uw bedrijf moeilijkheden bij het 
vinden van goed 

Personeel ? 
Plaatst dan een advertentie in „De Zwerver". 
Ons blad wordt n.1 steeds gratis aangeboden 
aan alle demobiliseerende militairen. 

r 

GELDCREDIETEN Voor 
iedereen zonder borgen 

1 1500.- 
Ib Hjpolliekan. Auto-financiering 
Aanvrage met portie antwoord 
Postbus 6011 Den Haag. 
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DUROI 
■ MUNHARDT M 
Bij Ruwe Handen, 

Ruwe Huid,RuweLlppen.30ct. 
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Ingevolge papiertoewijzing Ö.P.F. ao. 6398 verschijnt deze 
uitgave wekelijks en ts de omvana van dit nummer B 
pagina's pag. farm. 29 z 40. 

Cxvuiaoat 

desc deóyp&cada'ó. 
de adembenemende roman van een voormailq tioötaobicier van 
de geallieerde agentendienst is zojuist verschenen en bij den 
HOOFDSTADBOEKHANDEL verkrijgbaar 
Dit ongelotelijk spannende boek over het werk der gehe me 
agenten in Nederland en daarbuiten, over het beruchte Engiand- 
spiel, bchreleder de kopstukken v d. Duitse Geheime Dienst, 
spionnage en contra-spionnage zai een ware sensatie teweeg- 
brengen ! Zorgt, dat 0 nle» 'e iaat ben' en bestelt Uw exempl. 
nog vanavond! 

BESTELBON 
Aan de HOOFDSTADBOEKHANDEL. Kal verstraat 106, Amster- 
dam, teL 34967, postgiro 272196. 
Stuur mij omgaand  exempl. 

Carnaval der desperado s 
366 biz.: fraaie uitvoering, geb. f 6.90 

Naam    
Adres   
Woonplaats.. .. Zw. 

• Wevers 

en andere 

Tcxticlvakarbcidcrs 

kunnen geplaatst worden bij de 

Fa. DIDDENS 6 van ASTEN 

SPINNERIJ NIJVERDAL- HELMOND 

is altijd plaats voor een 

Vakman 

bij 

Jan Jonger! us 

M.V. ^ Utrecht 

CARROSSERIE- EN CONSTRUCTIE- 

WERKPLAATSEN 

AUTOMOBIELBEDRIJVEN 

Hoofdkantoor Kanaalweg 34 
Jutphaas (Post Utrecht) 
Tel. 18844 

É 
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Stakingen zijn enigermate te vergelijken 
met een oorlog en ook wel met illegaal 
verzet. In alle drie de gevallen gaat het 
immers om een gewelddadig forceren van 
de toestand, om een machtsstrijd. 

En dat, terwijl de stakende of oorlogvoerende 
of zich verzettende partij geen functie of ambt 
heeft, waardoor zij gesteld is boven de partij, 
op wie zij haar machtsmiddel toepast. 
Dat laatste is b.v. wel het geval bij de overheid, 
die een misdadiger arresteert en straft, of bij 
een vader, die zijn zoon over de knie neemt. 
De overheid bezit oorspronkelijk het recht en 
de plicht haar machtsmiddelen op de onderda- 
nen toe te passen, zij 't dat zij zich daartoe 
in een democratische staat aan het geschreven 
recht bindt. (In de dwangstaat, zoals Rusland, 
is die binding vervallen). 
Die ambtspositie bestaat niet voor de oorlog- 
voerende, noch voor de illegale verzetter, noch 
voor de staker. Daaruit te concluderen, dat deze 
drie te veroordelen zijn, is echter onjuist. De 
staking, de oorlog en het illegaal verzet kunnen 
gerechtvaardigde middelen zijn om de disharmo- 
nie, die door de zonde nu eenmaal in de wereld 
bestaat, als de voortdurende verstoring van de 
rechtstoestand, te herstellen. 
Maar met deze beperking: De staking, de oorlog 
en het verzet zijn het uiterste middel in de be- 
strijding van onrecht. Men mag er slechts toe 
overgaan als het overleg over het door de ander 
gepleegde onrecht doodgelopen is en er geen 
mogelijkheid meer bestaat het weer op gang te 
krijgen, of als overleg zinloos is, omdat de ander 
practisch demonstreert, dat hij op de weg van 
onrecht wenst verder te gaan. 
Het gaat in deze drie gevallen dus om een 
uiterst middel, gerechtvaardigd als noodweer. 

Toen Duitsland ons land overviel, had Neder- 
land uit noodweer het recht tot de oorlog. 

Overleg en discussie baatten niet meer. Het 
onrecht moest zo mogelijk nog met geweld on- 
gedaan gemaakt worden. 
En toen Duitsland de functie van overheid 
waarnam voor onze regering, maar deze functie 
niet ten onzen gerieve, maar naar eigen goed- 
duzyten, en in strijd met het landoorlogsregle- 
ment, uitoefende, toen. was verzet, als een uiter- 
ste maatregel om het onrecht te bestrijden, 
geboden. Verzet was noodweer. Dit verklaart, 
dat bij liquidaties de verzetsbeweging niet als 
rechter optrad. De verzetter was niet gesteld 
boven de Duitse bezetter. Slechts het argument 
van noodweer maakte een liquidatie geoorloofd. 
Indien dit gebruik van geweld in oorlog, verzet 
of staking een -uiterst middel, in zekere zin, 
een noodzakelijk kwaad is, dan is er alles aan 
geiegen om dit uiterste zover mogelijk weg te 
schuiven. 

DE STAKING 

Immers, wannéér men tot deze jungle-practijk 
overgaat, dan heeft hij, die daarmee onrecht 
wil herstellen, wel het recht aan zijn zijde in de 
strijd, maar daarom zegeviert zijn zaak nog 
niet. In 't oerwoud zegeviert de sterkste en dat 
geldt ook voor de oorlog, de staking en het 
illegale verzet. 
Het uitbreiden van het overleg, waardoor het 
vermijden van machtsmiddelen mogelijk is, zal 
men dus moeten betrachten. In dat licht kan 
men de Uno zien en b.v. de Stichting van de 
arbeid. En verder is het gewenst orde in de 
verhoudingen te scheppen en overeenkomsten 
te maken, waaraan men zich wederzijds bindt; 
het volkerenrecht, de bedrijfsorganisatie, de 
C. A. O.'s enz. Dit alles dringt het gebruik van 
machtsmiddelen tussen niet in ambtsverhouding 
staande partijen meer naar de achtergrond. 

Nu iets meer over de staking. 
„Helaas is de staking een geoorloofd middel 

om recht te verkrijgen", zou men kunnen zeg- 
gen. 't Is immers een machtsmiddel; de sterkste 
wint. Maar met evenveel recht mag, ja moet 
men zeggen: „Gelukkig hebben we de vrijheid 
om te staken". 
Want al heeft men onder bepaalde omstandig- 
heden het recht tot staking, men moet er ook 
de kans, de vrijheid toe hebben. 
En als die vrijheid er niet is, dan mist men dit 
laatste verweer tegen onrecht, dan kan de 
machtige zonder weerstand — zonder bestrijding 
met het machtsmiddel der staking — voortgaan 
met zijn onrecht, zoals in feite in het begin van 
de vorige eeuw in het bedrijfsleven het geval 
was; zoals thans nog het geval is in de dwang- 
staat Rusland, want daar is het staken ver- 
boden. 
Reeds Lincoln prees zijn land gelukkig, omdat 
men er staken mocht. Hij zag scherp in, dat met 
de wet niet alles te regelen is, dat men zonder 
een laatste veiligheidsklep der vrijheid, de sta- 
king, gevaar liep de zwakkere onrecht te laten 
wedervaren door de economisch sterkere. 
Men dient dus beide aspecten van de staking goed 
in 't oog te houden: zij is een machtsmiddel en 
mag daarom eerst in laatste instantie gebruikt 
worden, maar onder die omstandigheden is zij 
dan ook geoorloofd en zelfs vereist. 
Houdt men dit in het oog, dan is er nog iets 
meer van de staking te zeggen. Dan kan men 

INKEER sr 

od, als dit leed mag zijn een nieuw beginnen 
en deze smart de weelde van mijn ziel, 
dan zal ik aan het eind nog overwinnen; 
wie zou ik zijn als ik U weer ontviel ? 

Laat dan deez' nacht opnieuw geboorte wezen 
en het ontvangen van het eeuwig brandend Licht; 
wie kan zich zelf en eigen ziel genezen? — 
wij zijn niets anders dan een stamelend gedicht. 

Harm. de Jong. 

n.1. twee vormen van staking onderscheiden: de 
geoorloofde en de ongeoorloofde. De geoorloofde 
kan zijn een staking om recht af te dwingen, 
dan wel een staking om tegen onrecht te pro- 
testeren. Ongeoorloofd kan een staking zijn, om- 
dat het moment verkeerd gekozen is, of omdat 
het stakingsargument onjuist is. 
Een arbeidsstaking, die men begint om onjuiste 
bedrijfsvoorwaarden te herstellen, een dwangsta- 
king, is inderdaad geoorloofd, indien alle andere 
pogingen tot overleg faalden en de tegenpartij 
weigert, dan wel het probleem op de lange baan 
schuift. 
Is de staking eenmaal begonnen, dan blijkt eerst 
recht, dat 't een zuivere machtsstrijd is. Wie de 
langste adem heeft, wint het, ongeacht de vraag, 
of hij in zijn recht staat. Dat winnen is trou- 
wens betrekkelijk, want beide partijen verliezen 
zo het een en ander in de strijd. Dat is net zoals 
in de oorlog en in de verzetsstrijd. 

Nu kan men de proteststaking zien als een 
voorportaal van de zo juist beschreven staking. 
Zij toont aan, dat men niet accoord is met de 
gang van zaken en dat men moreel en materieel 
sterk genoeg is om de strijd op te nemen. De 
proteststaking is een attentlesein voor de ko- 
mende stakingsstrjjd, om de tegenpartij tot rede 
te dwingen, voordat men tot de machtsstrijd be- 
sluit. 
Het komt mij voor, dat de proteststaking een zeer 
democratisch middel is en dat men geen dwang- 
staking zou moeten beginnen, alvorens in een 
korte proteststaking de tegenpartij gealarmeerd 
te hebben. 
Nu zijn er ook ongeoorloofde stakingen. In de 
eerste plaats die, welke men te vroeg begint, 
n.1. als het overleg nog niet beëindigd is en nog 
kansen biedt. 
Belangrijker is in dit verband de staking, die 
men, om een argument, buiten de bedrijfsver- 
houding gelegen, aanvangt. Zo'n argument is 
b.v. het politieke. De communisten presteerden 
dat enkele jaren geleden bij de troepenzendin- 
gen naar Indië. 
In Fraknrijk doen zij het thans tegen het 
Marshallplan en Finland beleefde iets dergelijks 
als voorproefje van de aldaar door de commu- 
nisten beoogde omzetting van het bewind. 
Men is echter niet in een bedrijf om politieke 
oogmerken te verwezenlijken en het is zodoende 
ongeoorloofd, de onderneming, waar men werkt, 
té laten ontgelden, wat die onderneming niet kan 
verhelpen: bezwaren op politiek gebied. Boven- 
dien is het ongeoorloofd door een politieke sta- 
king een machtsstrijd tegen de overheid te gaan 
voeren, terwijl wij een volksvertegenwoordiging 
hebben, die het meningsverschil door discussie 
kan slechten. Dat is ongeoorloofd en gevaarlijk. 
Want men sluit zodoende de volksvertegenwoor- 
diging kort en kiest zo voor de politieke machts- 
strijd op straat, de politiek van de jungle. 
De politieke staking brengt de democratie in 
gevaar. Zij is in wezen revolutionnair. 
Laten de heren (communisten) de politieke sta- 
king gaan toepassen, daar, waar zij het enige 
middel is aan het juk van Führers en dictatoren 
te ontkomen, daar, waar „volksvertegenwoordi- 
gingen" een marionettentheater zijn. Laten ze en 
masse gaan staken in Rusland. Dat zal de 
wereld deugd doen. 

H. v. R. 
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Telefoon: Red. 44566 ft Adm. 41063 



NIET DE STATEN, MAAR GD, GP, GP.J 

Het was in den jare 1813, dat in Holland de 
straten en pleinen versierd waren met vlag- 

gen en wimpels. Het was n.1. het jaar, dat de Sou- 
vereine Vorst, overgekomen uit Engeland, te 
Scheveningen landde. Heel Holland en weldra heel 
Nederland zuchtte verlicht, toen het gehate juk 
der Fransen werd afgeworpen. Oranje was terug 
en nu zou alles wel goed gaan. 
Koning Willem I was een werkzaam vorst met 
vele goede plannen en veel heeft hg voor ons volk 
gedaan, maar één ding hebben hg en het Neder- 
landse volk uit het oog verloren n.1.: dat de oude 
zinspreuk was: „Nederland en Oranje, Oranje en 
Nederland." Het gezegde: „de koning benoemt en 
ontslaat zijn ministers naar zijn welgevallen" werd 
bij hem volkomen bewaarheid. Hij regeerde, hij 
bestuurde, hij deed  alles. 
En het Nederlandse volk? Het Nederlandse volk 
sluimerde en zong gezellige liedjes van Tollens 
e.a. Enkele grote mannen, als Groen en Thorbecke 
— om maar de meest bekende te noemen —, za- 
gen het gevaar wel en waarschuwden voortdu- 
rend, maar hun stemmen waren als die des roe- 
pende in de woestgn. De Jan-Salie-geest had het 
Nederlandse volk te pakken en er moest eerst 
nog heel wat gebeuren voordat ze hun ogen sla- 
perig uitwreven. Zij merkten ten slotte wel dat 
de welvaart van ons land niet toenam maar eer- 
der achteruit ging, en gaven toen natuurlijk de 
koning de schuld. 

Was dit ten onrechte? Kunnen wij nu achteraf 
vragen. Een ontkennend antwoord hierop te 

geven gaat tamelijk gemakkelijk, maar of wij hem 
dan eerlijk beoordeeld hebben is een tweede. Ko- 
ning Willem I was een neef van Frederik de 
Grote en aan deze was hij niet alleen in den 
bloede verwant, maar ook naar de geest. Beiden 
kunnen wg hen rekenen tot de groep van de z.g. 
verlichte despoten. Waarschijnlijk kennen onze 
lezers deze benaming wel maar voor de zekerheid 
willen wij dit toch even trachten duidelgk te 
maken. 
Democratie zou men kunnen weergeven met het 
volgende: „Alles vóór en alles door het volk". 
Verlicht Despotisme met „Alles vóór, maar niets 
door het volk". Zo ook was de stelling van deze 
Oranje en ons volk vond het in grote meerder- 
heid allang goed. Van zélf de handen ineen slaan 
en aanpakken had men nog niet veel begrip. Wie 

Roosendaal huldigt het verzet 

Op Zaterdag 30 October jl. werd een kleine 
plechtigheid gehouden als omlijsting van de 

overbrenging van een oorkonde, gewijd aan de 
gevallenen uit het Roosendaalse district der Ille- 
galiteit, van het oude naar het nieuwe gemeente- 
huis. 
Deze gedenkplaat, vermeldende een gedicht ter 
ere der 24 verzetsstrijders, die hun actie met het 
leven betaalden, bevond zich voorheen in de 
raadszaal van het vroegere stadhuis, in het ver- 
trek. waar thans nog de raadsvergaderingen wor- 
den gehouden. Deze plaats verdroeg zich slechts 
matig met de hulde, die het gemeentebestuur te- 
recht meent verschuldigd te zijn aan deze doden, 
en de oorkonde werd daarom overgebracht naar 
de hall van het nieuwe raadhuis, waar zij dage- 
lijks door vele inwoners zal worden aanschouwd. 
Het initiatief verdient zeker waardering en zal 
ongetwijfeld vruchtbaar blijven. 
Om vier uur zette zich een stoet in beweging, 
gevormd door de nagelaten betrebkingen, het vol- 
tallig dagelijkse bestuur en een groot aantal leden 
van de Roosendaalse raad, alsmede het bestuur 
der Stichting 1940—1945, die zich over de Markt 
naar het nieuwe gemeentehuis begaven, onder het 
gebeier van de klokken van de St. Janstoren. 
Aan het eindpunt aangekomen, sprak burgemees- 
ter Freijters een kort doch innig woord ter ere 
van hen, die vielen en hing daarna een krans 
rond de gedenkplaat. 
Vervolgens werden twee minuten stilte in acht 
genomen. 
Het stemt tot vreugde, dat opnieuw de ver- 
schuldigde hulde werd bewezen jegens hen, die 
met volstrekte negatie van persoonlijke belangen 
en mdividuële waarden, hun Vaderland dienden 
in het donkerste tijdvak van zijn geschiedenis. 
Moge dit land nimmer vergeten, wat zij door- 
stonden en voor altijd de belangeloosheid van 
hun werk taxeren op zijn hoge waarde. 
Ons past het gebed, dat vervat ligt in de laatste 
strofen van het sonnet, dat op de Roosendaalse 
oorkonde staat geschreven: 

Wij staan door lenteluchten aangedaan 
— Rivieren blinken en de merels slaan — 
en zien, hoe op hun graf het hout ontbot. 
Heer God, die in het hart de vrijheid schiep. 
Geef hun, die Gij nog vóór de lente riep. 
Uw klaar geluk in hun ontbonden lot. 

Lc. 

door: Mr. M. WESTERHUIS 

hield deze vorst in het rechte spoor? Het Neder- 
landse Volk niet! 
Nu is het een eeuw later, en vele wetten, ge- 
woonten en omstandigheden zijn veranderd. We 
hebben de belangrijke Grondwetswijziging gehad 
van 1848, waarin de eerste beginselen van ons 
huidig regeringssysteem met de onschendbaarheid 
des 'Konings en de Ministeriële verantwoordelijk- 
heid zijn vastgelegd. Verschillende grondwetswij- 
zigingen zijn nog gevolgd. 
Echter, waarom zouden we hierover uitwijden, we 
hebben pas een verkiezing achter de rug waar 
het juist om zo'n grondwetswijziging ging, en de 
drukinkt van de verkiezingspamfletten is nauwe- 
lijks opgedroogd. Neen, nu zijn wij allen goed op 
de hoogte met al onze volksvrijheden. Wij weten 
het allemaal precies. We zouden met alle plezier 
een opstel willen schrijven over al de rechten, die 
wij als volk van Nederland bezitten. We weten 
het goed, om niet te zeggen te goed. 
Juist dit laatste is maar al te waar, we weten 
het te goed! 
Zo goed, dat wij niet meer zien hoe langzamer- 
hand onze vrijheden worden afgenomen. Nu is het 
echter geen koning of vorst, maar nu is het de 
regering. En wg ? Wij zijn de Ezau's die onze 
vrijheden verkwanselen, alleen Ezau kreeg er nog 
een schotel linzenmoes voor en wij niets. 

Misschien denken enkele lezers, dat wij de ver- 
schillende redevoeringen, die in de Staten- 

Generaal zijn gehouden en waarin op voormeld ge- 
gevaar werd gewezen, willen bespreken, maar dan 
vergissen zij zich. De regeringspolitiek willen wij 
buiten deze verhandeling houden. 
Neen, het is slechts onze bedoeling om aan de 
hand van een kort geleden aan ons gestelde vraag 
aan te tonen, dat voormeld gevaar niet denkbeel- 
dig is, of alleen te onderkennen is bij enige theo- 
retici, doch ook bij ons in de huiskamer gecon- 
stateerd kan worden. 
Wij hebben in ons blad al meermalen geschreven 
over de Stichting 1940-1945 en de vraag en tevens 
uitroep: „is het eigenlijk niet onjuist dat de 
Stichting 1940-1945 zich moet bedruipen met 
contributiën en giften van particulieren?" is al 
niet meer onbekend voor ons. 
In het begin ging het nog wel, want toen voelden 
de mensen nog aan den lijve het leed, dat ze ge- 
leden hadden, en toen waren de bijdragen ook 
voldoende. Maar als we nu het financieel jaar- 
verslag van de Stichting doorkijken, dan zien we 
direct, dat ze tegenwoordig veel minder geld ont- 
vangt dan vroeger. Ook hiervoor geldt de spreek- 
wijze: „Uit het oog, uit het hart". Dat helpen 
hier geen philantropie is maar plicht, behoeft geen 
betoog. Hierover is reeds meer geschreven, zodat 
wé ons ontslagen achten van de plicht hier ver- 
der op te wijzen. 

Als wij dit verschijnsel bezien dat het verant- 
woordelijkheidsgevoel van de burgerij te kort 

schiet, (en dit wisten we reeds van te voren, daar 
dit in de geschiedenis een algemeen voorkomend 
verschijnsel is), waarom heeft de Staat (Over- 
heid) de taak van de Stichting niet zelf ter hand 
genomen? Op het eerste gezicht zijn wij geneigd 
hen die zo spreken gelijk te geven, maar het blijft 
dan „het eerste gezicht". Bij dieper doordenken 
zullen wij dit idee de rug toekeren. En waarom 
dan? 
Als we later over de bezettingstijd zouden spre- 
ken, zou het dan duidelijk genoeg zijn voor de 
luisteraars van die tijd, als we zouden volstaan 
met te zeggen: „we hebben vijf jaren tegen Duits- 
land gestreden?" Duitsland is een begrip, dat niet 
gebonden is aan een bepaalde tijd. Immers het 
Duitsland van thans is verschillend met het 
Duitsland van 1870 enz. Neen, wij hebben speciaal 
gevochten tegen het Duitsland van omstreeks 
1940, tegen haar ideologie, tegen het nationaal- 
socialisme, tegen die Staat, die alles wilde beheer- 
sen. Alles, zowel de economie als het recht, zowel 
de wetenschap als het geloof. Het was een Staat, 
die alleen zichzelf erkende als het hoogste gezag 
waarvoor alles zich moest bukken. Zouden we het 
zo zeggen, dan zouden onze luisteraars een beter 
begrip krijgen van de geleverde strijd. Ze zouden 
een idee krijgen, hoe het mogelijk was, dat men- 
sen met heel verschillende principes en ideeën 
met elkaar konden werken. Ondanks al deze ver- 
schillen was men samen één tegen die absolute 
Staat, die hun niet toestond voor hup principes 
eerlijk en oprecht uit te komen. Dan zou men 
begrijpen hoe het mogelijk was, dat na de oorlog 
in ons kleine Holland weer die 'partijen kwamen. 
Men zou begrijpen, dat deze weer-opkomst van die 
partijen geen kleinburgerlijkheid was, zoals men 
in sommige kringen wilde beweren, maar dat men 
juist gevochten had voor de vrijheid van die 

NIETS GELEERD I. 
Tijdens een tegen hem gevoerd proces, verklaarde 
de ex-maarschalk Graziani als soldaat te hebben 
gehandeld. Hij bleef erbij, dat het fascisme iels 
goeds was voor het Italiaanse volk. 
Zijn betoog werd onderbroken door uitroepen uit 
het publiek van „ge hebt gelijk". Graziani werd 
bij het verlaten van het gerechtsgebouw luide toe- 
gejuicht. 
— Commentaar overbodig. 

niets geleerd 11. 
Het te Hannover verschijnend weekblad „Der 
Spiegel' heeft bij gelegenheid van de troonswisse- 
ling in Nederland een artikel met een zeer beledi- 
gende strekking gepubliceerd. Na protest van onze 
regering is, het door het Britse militaire bestuur 
voor twee weken verboden geweest. 
— Het zou belangrijk zijn te weten of ook Duitse 
instanties en bladen protesten hebben doen horen. 
Een goede buur is toch altijd nog beter dan een 
verre vriend! 

ANNEXATIE 
De Duitse regering van Nedersaksen, welke on- 
langs te Bathorn in Emsland, bij de Nederlandse 
grens, vergaderde, heeft zich in een resolutie ge- 
kant verklaard tegen annexatie van gedeelten van 
het Duitse grondgebied. 
Zij kan niet aannemen, dat Nederland een duur- 
zame samenwerking met Duitsland onmogelijk zou 
willen maken alleen om ogenblikkelijk beperkte 
materiële voordelen te verkrijgen. 
— Hoe kan Nederland ten opzichte van Duitsland 
zó dom zijn. 

partijen. Vrijheid, d.w.z. dat een ieder eerlijk mag 
uitkomen voor zijn ideeën en mag stemmen op 
die partg, die met zijn overtuiging overeenkomt. 
Gaan we nu terug naar de oorspronkelijk ge- 

stelde vraag, dan zien we dat de vraagsteller 
juist de Staat wilde belasten met een bepaalde 
taak, die de burgerij zou kunnen vervullen, doch 
dit nalaat, omdat haar verantwoordelijkheidsge- 
voel tekort schiet. Zou de Staat (Overheid) de 
taak van de burgerij overnemen, dan zou ze juist 
haar onderdanen stijven in deze tekortkoming. 
Men bereikt dan eigenlijk het omgekeerde van 
wat een Staat zou moeten doen nl. de burgers be- 
grip bijbrengen van hun verantwoordelijkheid. Wij 
menen, dat de Overheid dan moet ingrijpen, als 
het duidelijk naar buiten blijkt, dat 'de burgerij 
haar taak niet meer verstaat. Dan pas en niet 
eerder. 
Dat deze stelling niet alleen geldt voor de Stich- 
ting 1940-1945, maar voor alle organisaties, stich- 
tingen, verenigingen enz. kortom voor heel de 
maatschappij, zal wel duidelijk zijn. 
Eveneens, dat de bemoeienissen van de Overheid 
met de maatschappij momenteel van zeer verre- 
gaande aard zijn, zo ook dat de taak van de 
Overheid thans van veel grotere omvang is dan 
vroeger. 
Eerlijkheidshalve moeten we ogenblikkelijk zeg- 
gen „gelukkig!". Maar aan de andere kant; wil 
de Staat zich niet aan staatsdictatuur schuldig 
maken, dan zal zg moeten zorgen, dat er genoeg 
ruimte overblijft voor particulier initiatief. Maakt 
de Overheid zich aan staatsdictatuur schuldig, dan 
is dit niet alleen de schuld van diegenen, die aan 
het bewind zijn, de regeerders, maar ook van hén 
die geregeerd worden. 
Wij kunnen als het mis gaat, ons niet veront- 
schuldigen met: „Wir haben es nicht gewusst!" 
Neen, wij hebben onze volksrechten te verdedi- 
gen. Reeds kleine kinderen hoort men zeggen: 
„zellef doen". 
Heel de geschiedenis door kan men zien, dat ge- 
meenschappen alles in het werk stelden om dat- 
gene, wat tot het terrein van die gemeenschappen 
behoorde, ook zelf te willen regelen. En dit begin- 
sel achten wij een goed beginsel. Maar als men 
nu al begint te zeggen: „kan de Staat hier niet 
voor zorgen?", dan menen wij, dat er iets mis is 
in ons volk. 
Hier gaat men uit van de omgekeerde orde. 
Wij willen de psychologische factoren, die zeer 
zeker op het ogenblik aanwezig zijn, buiten be- 
schouwing laten. Wij wijzen op een gevaar! Als 
een volk zijn taak niet meer verstaat, dan kan 
geen Overheid staande blijven op het rechte spoor, 
dan krijgt men dictatuur of regeringloosheid. 
Hier passen de woorden van Philips II, die hij bij 
zijn vertrek naar Spanje Willem van Oranje toe- 
beet: Niet de Staten, maar Gij, Gij, Gij! 
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Bemadotte had een plan opgesteld 
voor een federale Unie van Jood- 

se en Arabische staten. Jerusalem 
zou onder Arabisch bestuur komen. 
Hierop stuitte de Joodse loyaliteit af. 
Ook de Arabieren verwierpen het 
denkbeeld. De pogingen van de be- 
middelaar om het bestand te ver- 
lengen, mislukten en op 9 Juli, de 
dag, waarop de wapenstilstand ein- 
digde, ontbrandden de gevechten op 
alle fronten opnieuw. De bemiddelaar 
overhandigde nu een klemmend rap- 
port over de situatie in Palestina aan 
de Veiligheidsraad en drong aan op 
een zeer snelle en deugdelijke inter- 
ventie. Beide partijen moest ondub- 
belzinnig aan het verstand worden 
gebracht, dat het gebruik van ge- 
weld niet langer zou worden toege- 

laten en het eerste, wat te 
Mlot doen stond was het uit- 

vaardigen van een order: 
staakt het vuren. Een tweede stap 
moest zijn de demiütarisatie van 
Jerusalem. 
Op deze suggesties van de bemidde- 
laar beval de Raad toen aan de Jo- 
len en Arabieren het vuren te sta- 
ken en de oorlog te beëindigen. Deze 
toestand zou van kracht blijven tot- 
dat een vreedzame oplossing was ge- 
vonden. Israël was genegen, dit be- 
vel op te volgen, indien de Arabie- 
ren het ook zouden doen, doch ver- 
zette zich tegen beperking der im- 
nnigratie en handhaving tot het ver- 
bod van wapeninvoer voor onbe- 
paalde tijd. Ook de Arabieren toon- 
den bereidheid tot het uitvoeren 
van de order „staakt het vuren", 
doch ook zij stelden voorwaarden: 
geen Joodse immigratie tijdens het 
bestand en terugkeer van de ge- 
vluchte Palestijnse Arabieren naar 
hun woonsteden. Het bestand mocht 
verder niet voor onbepaalde tjjd gel- 
den, doch behoorde aan een tijdsli- 
miet gebonden te zijn. Bestands- 
schendingen bleven echter niet uit. 
Inmiddels eiste de regering van Is- 
raël reeds een herziening van de 
grenzen van Palestina, zoals vastge- 
steld in het delingsplan, verwierp 
de voorstellen van Bernadotte tot 
demilitarisatle van Jerusalem en 
sprak zich uit tegen een internatio- 
nale contróle over Jerusalem. En- 
kele dagen later maakte Bernadotte 
evenwel bekend, dat zowel Joden als 
Arabieren in beginsel de demiütari- 
satie van Jerusalem goedkeurden. Hij 
voegde er aan toe, dat demiütarisa- 
tie onmogelijk zou zijn zonder de 
aanwezigheid van een internationale 
noütiemacht 
Een belangrijke stap was het ver- 

zoek van de Joodse regering om 
rechtstreekse onderhandelingen te 
openen tussen de oorlogvoerende lan- 
den. Sedert 1936 hebben de Arabische 
staten geen directe onderhandelin- 
gen met de Joden meer gevoerd. De 
Arabieren weigerden natuurlijk op 
dit Joodse aanbod tot vredesonder- 
handelingen in te gaan, omdat zij 
daardoor de facto het bestaan van 
een onafhankelijke Joodse staat zou- 
den erkennen. 
Terwijl de Veiligheidsraad op 19 
Augustus 1948 nogmaals een drin- 
gende waarschuwing tot de partijen 
richtte tegen schending van het be- 
stand, deed Bernadotte een beroep 
op de wereld om hulp aan de oor- 
logsvluchtelingen in het Midden-Oos- 
ten. Het vluchtelingen-probleem baart 
namelijk grote zorgen. Bij het uit- 
breken van de vijandelijkheden tussen 
Joden en Arabieren, verspreidden de 
propaganda-diensten der Arabische 
landen afschrikwekkende berichten 
over het optreden van de Joodse 
strijders. De Arabieren vluchtten toen 
in paniek voor de Joodse strijdkrach- 
ten uit met het gevolg, dat het to- 
taal aantal vluchtelingen momenteel 
pl.m. 300.000 bedraagt. Deze vluchte- 
lingen delen het 'lot, dat aan alle 
refuglé's beschoren is: honger en 
ziekte. Vooral de hygiënische toe- 
standen schijnen veel te wensen over 
te laten en er worden reeds typhus- 
gevallen onder hen gemeld, terwijl 
men ook nog vreest voor pest en 
cholera. De regering van Israël heeft 
geweigerd, de refugié's weer op te 
nemen, daar niet zij voor dit pro- 
bleem aansprakelijk is, doch de Ara- 
bische landen 

PALESTINA, DOODLOPEND PAD? 

DOOR, JOOP KONINGS 

De zorg voor deze Arabische vluch- 
telingen is waarschijnlijk wel de oor- 
zaak geworden van Bernadotte's 
dood. Op 17 September 1948 is graaf 
Bernadotte in de Joodse wijk van 
Jerusalem door stengun-schoten in 
zijn auto gedood. Waarschijnlijk werd 
de moord gepleegd door leden van de 
extreme Stemgroep. Bemadotte keer- 
de toen terug van Ramanah, de 
plaats waar de Arabische vluchtelin- 
gen samengebracht waren. In de 
ogen der Stemgroep is dit waarschijn- 
lijk een tegenover de Joden vijandi- 
ge daad geweest. Het Hoofdkwar- 
tier van de United Nations te Pa- 
rijs wachtte vergeefs op zijn rapport 
van 150 bladzijden. 

Uit alles, wat omtrent graaf Ber- 
nadotte bij diens dood is gepubli- 

ceerd, blijkt, dat hij zijn taak als 
een roeping beschouwde en zijn ver- 
antwoordelijkheid zo zwaar voelde, 
dat hij dag en nacht werkte. Tot zijn 
medewerkers moet hij eens gezegd 
hebben: „Men heeft u een moeilijke 
en delicate opdracht gegeven. U moet 
hier echter trots op zijn, omdat het 
een zeer grote eer is, voor de vrede 
te werken." 
Het feit, dat hij door persoonlijke 
overreding er in geslaagd is, twee 
hoogst verbitterde partijen als Joden 
en Arabieren een wapenstilstand op 

te leggen, levert het bewijs, dat zijn 
sterkste gave was: het winnen van 
vertrouwen. Kort voor zijn dood hield 
hij zich vooral bezig met de status 
van Jerusalem, de redding van de 
Heilige Plaatsen en het probleem 
van de Arabische vluchtelingen. Tra- 
gisch is het, dat hjj werd vermoord 
in de stad, die hij ten koste van 
bijna alles trachtte te sparen voor 
strijd en vernieling. 

Dat is het probleem Palestina, nu 
weer verder van een oplossing 

dan eerst, omdat het thans beroofd 
is van een man, die voor de grootste 
bemiddelaar van onze tijd gold. Het 
probleem van een land, dat pl.m. 
1.912.000 inwoners telt volgens de 
laatste schatting van de mandaat- 
regering, waarvan 1.077.000 Moham- 
medanen, 608.000 Joden, 145.000 
christenen van verschillende secten, 
67.000 Bedoeïnen (Nomaden) en 
15.000 Drusen. Een probleem, waar- 
tegenover men zich klein voelt, wan- 
neer men het gaat bezien en een 
probleem, dat men vooral niet van 
één kant moet bezien. En het gevaar 
daartoe is zeer groot. De bericht- 
geving is immers uiterst gering ge- 
weest. En van het weinige, dat ge- 
publiceerd is, is een gedeelte nog 
verkeerd voorgesteld, en wat dan 
tenslotte goed is voorgesteld, is door 

de wereld vaak volkomen verkeerd 
begrepen. Het is onmogelijk om van 
de kwestie Palestina een nauwkeu- 
rige, complete en heldere indruk te 
krijgen, omdat de situatie te hache- 
lijk en verward is. Dit houdt echter 
niet in, dat men nu maar zonder 
meer deze worsteling van volken 
buiten de kring zijner interesse moet 
stoten. Wat de Joodse zijde van 
de zaak betreft; de dood van 6 mil- 
lioen Joden voor, tijdens en na de 
tweede wereldcatastrophe recht- 
vaardigt belangstelling alleszins. 
Vast staat wel, dat de verscheiden- 
heid van belangen, waarmee gere- 
kend moest worden, een aarzeling en 
een onzekerheid bij de politici te- 
weeg heeft gebracht, die noodlottig 
is geworden voor de oplossing van 
het vraagstuk. Afgezien van verder 
gewelddadig optreden, kan, om een 
vreedzame oplossing te verkrijgen, 
alleen een „deus ex machina" uit- 
komst brengen. 
Velen zijn van mening, dat Israël de 
strijd tot het uiterste zal voortzet- 
ten en na de concessie tot verdeling 
voor geen verdere toegeeflijkheid te 
vinden zal zijn. Israël zal geen 
staatje accepteren, dat zo klein is, 
dat zelfstandigheid een onmogeüjk- 
heid wordt, om daardoor niet on- 
middellijk de kiem voor een spoe- 
dige ondergang in zich op te nemen. 

VERTROUWELIJKHEID 

Het vertrouwen, dat de ene mens in de andere 
stelt, betekent meer dan een vorm of uiting 

van hoogachting, wellevendheid en vriendschap. In 
het algemeen begrijpen de mensen dit en voelen 
het aan, vandaar dat zij zeggen: het vertrouwen 
is niet voor openbaring bestemd; het is iets heiligs 
en mag niet geschonden worden. De plicht om te 
zwijgen is vaak gebonden aan het ambtsgeheim, 
waartoe b.v. doktoren verplicht zijn. Maar de plicht 
tot zwijgzaamheid geldt voor alle mensen, zodra 
mededelingen berusten op de grondslag van ver- 
trouwelijkheid. Het wezenlijke bestanddeel of de 
kern hiervan is meestal het geheim met de daar- 
aan verbonden geheimhouding. Het geheim wordt 
drievoudig onderscheiden en is natuurlijk, beloofd 
of toevertrouwd. 
De schending van een geheim is de doodsteek aan 
alle vormen van vertrouwelijkheid en de schending 
van het vertrouwen is heel vaak de schending van 
een geheim. Het vertrouwen verbreken kan grote 
zonde zijn tegen de rechtvaardigheid en de liefde. 
Er kunnen, immers grote nadelen uit voortvloeien 
en diepe smarten. Iemands goede naam, de alge- 
mene hoogachting, die hij geniet; zijn maatschap- 
pelijke positie kunnen er bij op het spel staan; 
terwijl, wanneer deze goederen voor hem verloren 
gaan, de schade bijna niet meer te herstellen valt. 
Het schenken en het aanvaarden van vertrouwen 
onder de mensen is in ontelbare gevallen ene on- 
beschrijfelijke weldaad. In vertrouwen kan de ene 
mens zich aan de andere geven, in zijn moeilijk- 
heden en noden, in zijn bekommernissen en smar- 
ten. In vertrouwen openbaart zich de ene mens 
aan de andere en laat hem zelfs een blik slaan in 
zijn (of haar) diepste vernedering en ellende, 
waarin hij door gezochte of ongezochte omstandig- 
heden, door uitwendige en/of inwendige oorzaken, 
gewild of ongewild, gedompeld ligt en waaruit hij 
zich wil bevrijden of waaruit hij wil vluchten met 
behulp misschien van de enige redplank, het enige 
hoop gevende lichtpunt: het vertrouwen in een 
ander mens. 
Deze vertrouwelijkheid kan een weldaad zijn, die 
geheel onvoorzien uit de hemel valt. De mens, die 
het vertrouwen van zijn evennaaste kan en mag 
aanvaarden, is als het ware een zichtbare engel- 
bewaarder door God op iemands levensweg ge- 
stuurd, ten minste als men het leven kan zien met 
de ogen van het geloof. 
Met deze wijsheid voor ogen moeten wij het zeer 
ernstig betreuren, dat mensen zich zelf vergeten en 
verlagen om de vertrouwelijkheid in de samenleving 
te ondermijnen, om het onderlinge vertrouwen te 
beschamen met vaak funeste gevolgen. Dan mogen 
we wel eens denken aan het woord van de neger 
Booker Washington, die zoveel voor de emancipatie 
van zijn rasgenoten deed en hun de wijsheid voor- 
hield : 
„Laat anderen zich laag en onedel gedragen, gij 

kunt groot zijn; laat anderen u minderwaardig en 
smerig behandelen, gij kunt vol goedheid zijn; laat 
anderen u kwaad doen, gij kunt toch barmhartig 
zijn." 
Om vertrouwen te ontvangen moet men het zich 
waardig tonen. Om vertrouwen te geven moet men 
zich bij voorkeur wenden tot mensen, die in hun 
evennaasten Gods beeld erkennen; mannen en vrou- 
wen van deugd en wetenschap, mannen en vrouwen, 
die achting afdwingen om hun persoonlijkheid; die 
niet geestelijk moe en nimmer klaar staan met de 
dooddoener: geen tijd. Mensen ten slotte, die hun hele 
leven lang het woord van Carlyle voor ogen houden; 
„Of u anderen hervormen kunt, is onzeker; een mens 
leeft, die stellig hervormd kan worden, en dat bent 
u zelf." Dit is ook het ideaal van de Bond zonder 
naam: anderen hervormen door zich zelf te hervor- 
men. 
De ene zowel als de andere hervorming is vaak een 
kwestie van vertrouwen, waarbij men zijn medemens 
met raad en daad bijstaat. 
Het vertrouwen ondermijnen in de kerkelijke en 
wereldlijke overheid, in de ouders en opvoeders, in 
de doktoren en advocaten, in de ambtenaren en re- 
dacteuren, kan alleen het werk zijn van boos opzet. 
Hier wordt de tong geleid door sluwe inzichten om 
wantrouwen te zaaien, om de mensen onderling van 
elkander te verwijderen en te vervreemden. Het 
werk van klappeien en de mannelijke dito's is te 
stuntelig en te doorzichtig om veel nadeel te kun- 
nen berokkenen. Maar de wolven, die het vertrou- 
wen verscheuren plegen anarchie en revolutie in 
hun naaste omgeving. Deze personen moeten zonder 
vrees ontmaskerd worden, omdat zij bij een „na- 
tuurlijk" geheim de natuurwet verachten en ver- 
krachten; omdat zij bij een „beloofd" geheim geen 
belofte houden of nakomen; omdat zij bij een „toe- 
vertrouwd" geheim het vertrouwen verbreken en 
uitspelen ten eigen voordeel. 
Om te weten wat het vertrouwen waard is, moet 
men levenswijsheid en ervaring bezitten, moet men 
te midden van de levenswerkelijkheid staan met de 
gave om aan te voelen en mede te leven met men- 
sen. Daarom maakt Dr. Fr. W. Foerster aan be- 
paalde categorieën van personen, die krachtens hun 
maatschappelijke positie of roeping dikwijls het 
vertrouwen van hun medemensen genieten, het vol- 
gende verwijt; 
„Aan vele juristen, theologen, onderwijzers en ge- 
leerden is het, helaas, hun hele leven lang te mer- 
ken, dat hun elke werkelijke voeling met het leven 
van het volk ontbroken heeft, en dat daardoor een 
groot en beslissend deel van de werkelijkheid van 
het leven in hun denken geen weerklank gevonden 
heeft." 
En de vertrouwelijkheid is juist het vinden van 
„weerklank" van mensenharten onder elkander. 

„JAN PATRIOT." 
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DE DOOD IN DE SCHOENEN. 
T~\e lange stoet, beladen met dekens en fou- 
J—'rage, kronkelde door de doodstille bossen 
zuidwaarts. Patrouilles werden vooruit ge- 
stuurd, verspreidden zich, stonden soms een 
ogenblik wenkend op een helling, zwart tegen 
het zonlicht, kwamen telkens terug en rappor- 
teerden dat alles veilig was. 
Er werd gejacht. Niemand had rust  hoe ver- 
der van het kamp, hoe beter. Als we de posten 
van de grote weg Kessel—Helden maar eerst 
voorbij waren  Er zouden zeker posten staan, 
maar hoe moesten we erlangs?  Waren er 
verderop ook bossen? Waar moesten we heen? 
Neer ? Haelen ? Heythuizen ? Onder het lopen 
werden plannen gemaakt, maar telkens hoorde 
je weer: „Te gevaarlijk, daar zijn vorige week 
Moffen gekomen " 
„En als we de grote weg overkomen, wat 
dan?  het kanaal bij Neer kom je toch niet 
over  ze hebben er mijnen gelegd " 
„Niet waar, wij zijn begin van deze week " 
„Opschieten verd.!!" 
De stoet stokte plotseling  Onraad? Verweg 
klonken schoten  Als ratten in de val? Paul 
kwam naar voren gehold, machinepistool in de 
aanslag. Op zijn khaki-overall donkerden overal 
doffe zweetplekken. „Uitkijken hoor jongens! 
Hij kon nog bemoedigend lachen. De Moffen 
maakten ruzie wie de grote zware pot met reuzel 
moest dragen, die we een paar nachten te- 
voren bij een „zwarte" boer hadden gekraakt. 
Opnieuw golfde er beweging door de colonne. 
„Schnell, Mensch!" 
De gewonde Duitser, die toen hij gevangen ge- 
nomen was een schotwond in zijn voet had op- 
gelopen, hinkte haast lachwekkend haastig. Een 
der „tamme" Moffen viel over een boomwortel. 
Opschieten! Het werd een sukkeldrafje, een 
heuvel op, wat was er achter?  Je werd moe, 
maar wist, dat je wel twee dagen kon rennen 
als het je leven redden zou. De munitie, die lood- 
zwaar aan je koppel hing, schuurde pijnlijk je 
heupen. 
Opnieuw werd halt gemaakt. Waar was de voor- 
hoede? Iemand stond te zwaaien, wees naar 
links. Wat was er? 
Burgers, een paar boeren uit de buurt van het 

— en verbittering; wij waren de schuld dat zij 
vluchten moesten. 
Twee onderduikers sloten zich bij ons aan, of- 
schoon we hen probeerden te overtuigen dat het 
te gevaarlijk was. Ze waren nog jong, de een 
misschien nauwelijks zestien jaar, ze beseften 
niet, wat ze deden en beloofden ons over de 
grote weg te brengen. 
„Kijk eens links: nee, meer naar achter " 
Ik keek, zag plotseling boven de glooiende bos- 
sen zwarte rook omhoog klimmen, die traag uit- 
dreef in de blauwe wolkenloze zonnehemel. Was 
dat het kamp? Nee, het moest meer naar rechts 
liggen. „Naar rechts, welnee! het is het kamp!" 
Hadden de Moffen het gevonden? Ergens klon- 
ken geweerschoten  „Opschieten!" 
Ik herinnerde me plotseling het verhaal van een 
van onze Duitsers. Hij vertelde, hoe je je voelde 
als je naar het front ging. Niemand zei veel  
een paar schaarse opmerkingen: „jeder meinte 
er könnte vielleicht die eiserne Portion bekom- 
men"  
„Die eiserne Portion"  één schot was soms 
voldoende  en mijn duikhoofd, die toen ik de 
bossen introk, zei: „Je weet toch wat je doet 
hè? Vijf en zeventig procent komt niet terug. 
Eén op vier, man". 
Je wilde nog niet doodgaan, je wilde niet. 
Het leven leek je plotseling zó goed, het nèAkte 
leven alleen al, zonder de dingen, die het aan- 
genaam maakten, alleen maar het warme, goede 
leven, dat trilde onder je nat bezwete overall, 
je hart dat nu iets sneller bonsde en nog niet 
sterven wilde   
Als we de weg maar over waren. Het was 
vreemd  je gedachten waren zo voortdurend 
met die weg bezig, — we verwachten, dat de 
Duitsers de hele omtrek zouden afzetten en 
meenden dat de weg de grens voor hun patrouil- 
les zou zijn — dat je hem al voor je zè,g, hij 
werd een werkelijkheid, de grens tussen gevaar 
en betrekkelijke veiligheid, je dacht aan niets 
anders meer  maar wie was zo krankzinnig 
om te denken, dat we met heel die lange kara- 
vaan tussen de posten door konden glippen  
Opschieten; Misschien waren we hen nog voor, 
konden we er nog uit voor de omsingeling ge- 
sloten werd. 
Toen ging een gefluisterde waarschuwing door 
de lange rij; Achter het bos, waar we langs lie- 
pen, lag  de weg. 
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De totempaal? Neen. tegen 
deze boom werden twee SS-ers 
gefusilleerd. SS-ers en Grüne 
werden niet els krijgsgevange- 
nen maar als misdadigers be- 
handeld. 

kamp, onderduikers , alles vluchtte als voor 
een naderende bosbrand. Iedereen was ge- 
alarmeerd  Door de doodstille bossen, waar 
de zonnehitte een blauwig waas tussen de bo- 
men weefde, vluchtten schuwe mensen weg. 
Overal zag men groepjes, die even staan bleven, 
naar ons keken, en zich dan haastig omwend- 
den, alsof ze iets gezien hadden wat verkeerd 
was. Zij aarzelden tussen gevoelens van kame- 
raadschap — opgejaagd door eenzelfde dreiging 

Kwart voor twee. De Moffen hadden bijna drie 
uur tijd gehad. Wüs er nog kans? Toen doken 
plotseling alle koppen weg  

* 
OPERATIE VOLGENS PLAN. 
T) latgedrukt tegen de lage wand van een 
■V greppeltje, lagen we in een lange rij dwars 
over een ruige, zandige dennenaanplanting; 
rechts het bos waar we uitgekomen waren, onze 
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hoofdlinie loodrecht op de weg Kessel—Helden, 
die gedeeltelijk onzichtbaar was achter enkele 
rijen bomen. Wanneer je half overeind ging zit- 
ten, kon je de weg zien. Het was er zo druk, 
dat er aan geen oversteken te denken viel. Links 
werd het ratelen van tanks snel luider, leger- 
wagens zoefden voorbij  Wisten ze het al? 
Waren ze gewaarschuwd, dat de „terroristen" 
wilden uitbreken? 
Mijn hoofd opheffend zag ik de eerste . tanks 
dichterbij rollen. De krijgsgevangene vlak bij 
me floot zachtjes tussen zgn tanden. „Mein lie- 
ber  unsere Tiger " 
Ik kon mijn blik niet afwenden, bleet gefasci- 
neerd staren, ik zag de commandant, die tot 
heuphoogte uit de opengeklapte commandotoren 
leunde, de zwarte epauletten met het zilveren 
S.S.-teken  Een tweede „Tiger" ratelde dich- 
terbij. Zouden ze plotseling afzwenken en.  
„Dekken! Een derde!" de bijna onhoorbare kreet 
plantte zich voort langs onze gebukte rij  
pantserwagens  een open luxe wagen  we 
kwamen er nooit door  deze razende onop- 
houdelijke stroom  en waar stonden de pos- 
ten ? Een motorordonnans  bracht zeker 
instructies over ons..  hem neerschieten ging 
niet  
Bij mijn oor sjirpte het schelle geluid van een 
krekel; een mier kroop bruinglanzend een takje 
hei op. Nauwkeurig en voorzichtig trok ik een 
lange geelverdorde grashalm los — even was er 
een hoog piepend geluid — begon er stukje voor 
stukje op te kauwen  langs mfln hoofd vloog 
rakelings het toornige gebrom van een hommel. 
Ik lachte ineens, toen de volgende tank de bocht 
omkwam  hls ze eens wisten  de span- 
ning gaf je een wee, ziekmakend gevoel in je 
maagstreek. Toen de drukte op de weg opeens 
minder werd, kwam van voren het bericht: 
„Klaarmaken voor de overtocht". Twee K.P.- 
ers gaan als eerste de weg over, daarna neemt 
ieder drie gevangenen voor zijn rekening, loodst 
ze erover heen, springt dan zelf en geeft vanaf 
de overkant aanwijzingen aan de volgende 
groepsleider " 
Koppen hieven zich voorzichtig uit hun dekking, 
fluisterden de orders door  Ik lag tamelijk 
vooraan, was leider van de tweede groep. Krui- 
pend bereikten onze eerste twee mensen de weg. 
Wat zagen ze ? Ik zag hen een ogenblik ge- 
bukt staan, snel rechts en links kijken, wij 
wachten ademloos. Je was plotseling doodmoe, 
wilde maar in het warme zand blijven liggen.... 
Toen kwam hun signaal. Weg waren ze ! 
Opnieuw wachten  ondertussen was de lei- 
der van de eerste groep naar de weg gekropen. 
De drie Moffen grepen al naar hun bagage, wil- 
den opstaan — „Zurückü" Voor me sloeg hun 
leider neer tussen het lage hout  Weer wach- 
ten — Wat was er ? Dan een nieuw sig- 
naal. „Schnell!" De drie stormden vooruit, ver- 
dwenen  waren ze erover? 
Het was mijn beurt, mijn voorman gaf een te- 
ken, wachtte tot ik vlak bij hem aan de weg 
was, sprong op, „Good luck"  roef, verdwe- 
nen in het dichte dennenbos aan de overkant. 
Toen zag ik de weg  een tamelijk brede as- 
faltweg, helemaal anders dan ik me had voor- 
gesteld. Links kon ik hem tamelijk ver afkijken, 
een dertig meter naar rechts was echter een 
bocht; wat van die kant kwam zou ik slechts 
zien, als het te laat was; een andere oversteek- 
plaats uitzoeken was te omslachtig. 
We moesten het erop wagen. Ik kroop recht, 
keek links  een driehonderd meter verderop 
liep iemand heen en weer over de weg. Een 
Duitse post ? De zonnehitte maakte alles 
onduidelijk in een trillend blauwe wazigheid. 
Onder geen voorwaarde mochten de Moffen te 
weten komen, dat we deze weg over waren, an- 
ders zou het ook aan de overkant niet meer 
„veilig" zijn. 
Waar bleven de uitkijkposten, die uit de bossen 
tegenover ons zouden waarschuwen voor on- 
raad ? Het moest verkeerd begrepen zijn  
er was niemand. 
Juist toen ik mijn drie gevangenen een teken 
gaf, hoorde ik van rechts het zoemen van een 
auto. Terug! Me zo klein mogelijk makend, ka- 
rabijn op scherp, dook ik weg achter een bosje 
brem: auto, vier SS-officieren  Ze passeer- 
den op nog geen vijf meter  terwijl ik wacht- 
te op het piepen van de remmen en hun ge- 
schreeuw bonsde mijn hart zwaar en ziekmakend 
in mijn keel  Nee, voorbij! Nou mijn Moffen! 



Ze doken op uit hun dekking  Vlugger 
verd ! Struikelend onder hun last van fou- 
rage en dekens sukkelden ze me voorbij 
„Schneller!" Roef de weg over, schuw links en 
rechts kijkend  Als ze ze daar maar opvin- 
gen, hoorde even het gekraak van takken: het 
was een koel, dicht dennenbos, het leek me plot- 
seling een paradijs van veiligheid. Juist toen 
ik zelf de sprong wou wagen kwam de vol- 
gende groep al; ik gaf het teken „Veilig"  
weer drie  we moesten profiteren van de 
momenten dat het niet druk was  nog drie 
  het werd haast een gedrang  Ik lachte 
zenuwachtig dat het zo goed ging  toen ze 
opnieuw van achter begonnen op te schuiven, 
zag ik van rechts twee fietsers aankomen: 
Moffen!! Als verschrikte schichtige dieren hol- 
den drie krijgsgevangenen terug  het geluid 

Duitsers als noordelijk. We trokken de hele mid- 
dag met korte rustpauzen, niet wetend waar- 
heen. Onze gidsen beloofden ons naar een bos 
te brengen niet ver van het afwateringskanaal 
bij Neer. Het kanaal verving nu de weg  Als 
we daar maar overheen waren. Er klonken 
schoten. We maakten een omweg, er klonken 
schoten van de andere kant  toen ratelden 
rechts van ons de korte vuurstoten van machi- 
nepistolen. Hadden ze ons toch gezien? Was de 
jacht begonnen? O, ze hadden ook tevoren al 
hele streken afgejaagd, alle bosjes mitraillerend. 
We groeven ons in, diepten kleine greppels tus- 
sen de bomen een beetje uit  het schieten 
werd heviger, naderde Die eiserne Por- 
tion". Alle korte vuurgevechten van vroeger en 
de spanning die eraan vooraf ging, waren niets 
in vergelijking met dit wachten  een uitge- 
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De geheimzinnige, altijd jluis- 
terende bossen, die toch nim- 
mer hun geheimen aan mo[[en 
prijs gaven. 

van brekende takken was zo brutaal dat de 
twee het wel moesten horen. Ook mij moesten 
ze haast zeker hebben gezien, maar ik bleef 
doodstil liggen, de vinger aan de trekker  
„Als we schieten zijn we toch verloren " Ze 
praatten overdreven luid, vermoedelijk uit angst. 
„Ach was, wenn wir nun zurück fahren  der 
Leutnant hat doch gesagt " Ze reden  
voorbij. De stilte suisde in mijn oren. Achter 
me hoorde ik opnieuw takken breken; als de 
gezichten opdoken hadden ze allemaal dezelfde 
vreemde spanning. 
Er holde er weer een de weg over en een ogen- 
blik zag je terwijl hij naar je keek de blik in zijn 
ogen: een uiterst gespannen waakzaamheid, het 
oog van een dier waarop klopjacht gehouden 
wordt  
De'overtocht duurde meer dan twee uur  Er 
was slechts één incident: toen de gevangene, die 
onze wekker droeg, de weg opsprong begon het 
ding af te lopen. Hij verdween rinkelend tussen 
de bomen  Was het opzet? Ik lag met mijn 
gezicht tussen de brem en lachte zonder geluid 
tot mijn kaken er pijn van deden  Ik had 
ook kunnen huilen, maar ik kon even de span- 
ning van telkens wegduiken, verkeerd begrepen 
signalen en rakelings passerende Moffenauto's 
niet langer dragen. 
De overtocht duurde meer dan twee uur  Het 
zweet en de scherpe weerkaatsing van het zon- 
licht op de weg brandden in mijn ogen. Toen 
nam de koele rust van de bossen aan de over- 
kant me op. 

* 
„DAS SIND DIE TOMMIES". 
Toen we de weg over waren, meenden we 

veilig te zijn, al zaten er daar zeker zoveel 

ONTHULLING 
Op 21 Nov. a.s. zal te Maasbree (L.) de ont- 

j hulling plaats vinden van een gedenksteen. 
I Dit monumentje wordt door de voormalige 
j onderduikers aangeboden aan de bevolking van 
■ Maasbree, uit dankbaarheid voor de geboden 

gastvrijheid in de bezettingstijd. Na de ont- 
hulling volgt een gezamenlijke koffietafel en 
gezellig samenzijn. 
Mochten er onder de Zwerverslezers nog per- 
sonen zijn die in Maasbree ondergedoken zijn 
geweest en verzuimden zich voor deelname aan 
de reünie op te geven, dan kunnen deze zich 
alsnog aanmelden bij dhr. W. Heemskerk, van 
Lawick van Pabststraat 39 te Arnhem. 

stuurde patrouille keerde terug, er verliep een 
kwartier  Waarom kwamen ze nu niet, dan 
konden we eindelijk vechten. Toen hield het 
vuren plotseling op  
Tot elf uur die avond lagen we ergens In een 
dicht, laag dennenbos, waarvan we een klein 
stuk hadden vrijgemaakt. De krijgsgevangenen 
in het midden, wij er omheen  We verdeel- 
den het laatste brood  Het begon te rege- 
nen. We wachten op de twee verkenners, die bij 
de sluis van het afwateringskanaal waren gaan 
kijken of we erover heen konden. Aan de over- 
kant van het kanaal wisten we echter ook geen 
geschikte plaats voor een nieuw kamp  Onze 
situatie was zo hopeloos, dat we alleen nog 
redding verwachtten van een Engelse door- 
braak bij Meyel  Als het front maar in be- 
weging kwam. 
Ik herinnerde me plotseling een boer  hij 
was op 8 October de bossen ingevlucht en had 
zich drie dagen en nachten buiten in de stro- 
mende regen schuil gehouden. Toen ik hem 
vroeg, of hij nog nieuws wist, zei ie: „Ja  
Zondag hebben de Engelsen in Eindhoven tegen 
P.S.V. gevoetbald." Hij zag er verregend en 
uitgeput uit, hoorde schieten en holde zonder 
een woord weg  
Maar nu zouden ze doorkomen  zeker  
het kon niet langer zo. Vijftien kilometer achter 
het front, de toestand was onhoudbaar. In de 
nachtregen braken we op. Het begon te waaien. 
Herfst  we werden door- en doornat  
een lange zwijgende donkere stoet...... het 
regende en woei  er gebeurde niets dan dat 
het regende en woei. 
Om drie uur 's morgens bereikten we in een 
noodweer een boerenschuur over het kanaak 
We waren hongerig en verkleumd en doodop. 
De boer durfde ons niet te helpen, we waren te 
gevaarlijk. 
In de schuur, die aan één kant open was, wacht- 
ten we op Paul, die naar een geschikte plaats 
voor het kamp was gaan zoeken. We luisterden 
naar de gure stormwind die overal door reten 
en losgewaaide planken woei, en wachtten. Met 
mijn buurman deelde ik de laatste sterappel.... 
Het kamp in Baarlo was voorgoed opgegeven. 
Om vijf uur begon de trek opnieuw. Het enige, 
dat ons moed gaf was het donderen van de 
artillerie in de verte. Vandaag zouden ze door- 
breken bg Meyel, misschien waren we vanavond 
nog vrij. 
Na uren werken in een waterkoude verregende 
morgen hadden we eindelijk in een zurig, moe- 
rassig bosje vol braamstruiken en hazelaars een 
vierkante ruimte gekapt; een stroomijt verhuis- 

SOCIALE PROBLEMEN 
bij dc verzorging van de slachtoffers 

van het verzet. 
In Amsterdam hebben wij getracht dit nog als volgt 

te beïnvloeden: 
In het najaar van 1946 zijn alle kinderloze weduwen 
bezocht. Er is met hen gesproken over de nood, die 
er was in andere gezinnen met kinderen, waar de 
moeder alleen niet opgewassen bleek te zijn tegen de 
verzorging van het gezin. De medewerking van de 
weduwen zonder kinderen werd ingeroepen, om als 
het ware in eigen kring een afdeling gezinszorg op 
te richten, waardoor men onverplicht van weerszijde 

hulp verleende, enerzijds door gelegenheid tot 
6 huishoudelijk werk te geven, anderszijds om 

huishoudelijke hulp te verlenen. 
Het begin was niet erg bemoedigend! Slechts een 
klein aantal van de 160 bezochte dames verklaarde 
zich bereid en dan nog onder zekere beperkingen, wel 
eens iets te doen. Met deze kleine groep is schoor- 
voetend begonnen, maar spoedig bleek deze georga- 
niseerde gezinshulp een succes. Langzamerhand breid- 
de het aantal vrouwen, dat hulp wilde verlenen, zich 
uit tot omstreeks 40. Het heeft dit voordeel boven- 
dien opgeleverd, dat men zich één is gaan voelen als 
één groot gezin. De saamhorigheid is er door ver- 
sterkt; goede vriendschapsbanden zijn gelegd en me- 
nig gezin, waaraan hulp werd verleend, is door grote 
moeilijkheden heen geholpen. 
M.i. is het de plicht van de Stichting 1940—1945 
om iedere weduwe, die in staat is om te werken en 
geen gezin of ouders te verzorgen heeft, met nadruk 
te helpen om aan het werk te gaan. Mocht men in 
andere plaatsen het voorbeeld van Amsterdam wil- 
len volgen, door op grotere of kleinere schaal hulp- 
verlening te gaan organiseren, dan geef ik in over- 
weging steeds via één of meerdere sociale werksters 
nauw contact te onderhouden met de gezinnen, die 
verzorgd worden en de dames, die hulp verlenen. 
Men moet beide partijen regelmatig de gelegenheid 
geven om zich eens uit te spreken en dan een dank- 
baar gebruik maken van de gegevens, die in zo'n be- 
spreking naar voren komen. Gewaarschuwd moet 
worden voor het gevaar, dat in het gezin, waar hulp 
verleend wordt, degene die hulp verleent, als dienst- 
bode kan worden beschouwd. 
Indien, wat helaas ook voorkomt, de weduwe zonder 
kinderen op andere, minder juiste wijze afleiding zoekt 
of zich opsluit in eenzaamheid, is er veel geduld en 
tact nodig om tot een oplossing van deze moeilijk- 
heden te geraken. 
Zonder meer de uitkering stopzetten en de banden 
doorsnijden tussen '40—'45 en betrokkene, wanneer 
een dame zich misdraagt, zal vrijwel steeds onjuist 
zijn en is niet verantwoord. Eerst, nadat onzerzijds 
alles is gedaan, wat mogelijk is, mag m.i. worden 
overgegaan tot het nemen van harde maar dan ook 
noodzakelijke maatregelen. 
In dergelijke gevallen faalt dikwijls de hulp van een 
vrijwillig medewerker, hoe goed ook bedoeld en is 
onafgebroken en sterk contact met een in vaste 
dienst zijnde sociale werkster een eerste vereiste. 

A. J. TEUNISSEN. 

ute en vormde met het gekapte hout een enigs- 
zins dragelijke onderlaag. Wachtposten werden 
uitgezet  we aten onze eerste knolrapen, 
dronken het eerste slootwater, we hadden een 
nieuw kamp in de openlucht. 
Die dag doken de typhoons zilverig glanzend 
vanuit het zonlicht, witte rookslierten achter 
zich aantrekkend wanneer ze hun raketten af- 
vuurden. We hoorden machinegeweren ratelen 
met een vreemd geluid, langzamer dan de snelle 
roffels, die we zo goed kenden. „Das sind die 
Tommies." 
We voelden onze natte kleren niet meer, had- 
den niet langer hinder van onze vochtige dekens 
en doorweekte schoenen. „Das sind die Tom- 
mies". Tegen de middag werd het vuren minder 
  we luisterden of we de tanks nog niet 
hoorden  de doorbraak was toch gelukt ? 
Die avond kregen we het bericht dat Meyel  
heroverd was door de Duitsers  
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* BRUNE TE ARNHEM ONTTROOND * 

Procureur-fiscaal eist 12 jaren gevangenisstraf 

Zoals hij was • 

Hij miste ook zijn laatste kans 

TWAALF AMBACHTEN EN 
DERTIEN ONGELUKKEN. 

heet het in de volksmond, wanneer iemand, zoals 
Brune. de figuur van de week. na enkele jaren tang 
en sleutel te hebben gehanteerd, achtereenvolgens wor- 
sten stopt en soepbenen hakt. bierglazen spoelt en 
borrels tapt, bij wijze van extra'tje fuiken zet en netten 
boet, in de werkverschaffing loopt en steun trekt en 
die tenslotte kolen sjouwt en vuren stookt in een 
gasfabriek. 
Voor wie zich eenmaal op deze onzekere en glibberige 
ongeluksweg bevindt, valt het niet mee om op een ge- 
geven moment zichzelf nog een vast doel te stellen en 
toch heeft het er een ogenblik op geleken alsof Brunei 

deze veelomstreden kleine man uit de Purmer, daarin nog zou weten te slagen. 
Want toen óns overrompelde land nog lag te sidderen onder het gedaver van 
glorieus binnentrekkende tanks en terwijl de puinhopen der kapot gebombardeerde 
huizen nog stinkend hun gore. vieze walm verspreidden, ja, terwijl bijna gans een 
volk in diepe verslagenheid ter neer lag. rees in het hart van deze onopvallende 
dertien-ambachten-man uit Purmerend een zo mateloze eerzucht, dat hij er zelfs 
de bevrijding van zijn bezette land door dacht te kunnen bewerken en dat niet 
omdat hef hem daar in de eerste plaats om te doen was maar om zodoende einde- 
lijk. eindelijk de machten te overwinnen, die hem in jarenlange strijd hadden 
teruggedrongen naar de zelfkant der samenleving. Deze machten, gevormd door 
standsvooroordeel, economische crises en maatschappelijk egoïsme, waren tijde- 
lijk teruggedrongen in hun stellingen en voor wie voldoende eerzucht op wist 
te brengen om het verloren terrein te herwinnen, lagen er kansen als nooit te- 
voren. 
Onbewust begreep Brune dit, al maakte hij zich zelf wijs, dat het hem om 
herstel van geschonden vrijheid en recht ging en van stonde aan benutte hij zijn 
kansen. Hij bouwde eeti organisatie op in Purmerend eerst, in Noord Holland 
later, ja, zelfs tof in de uithoeken van het land wist hij zijn positie als illegaal te 
vestigen. Toen werd hg gearresteerd en bleek hem, dat zijn kracht was als 
van een staf, die de hand doorboort. Want zijn kracht was slechts de egoïstische 
eerzucht, die zich enkel richt op hef persoonlijk belang en dat belang kwam na 
de arrestatie niet meer overeen met 's lands belang. Was dat wel het geval ge- 
weest. hij zou als een man zijn plaats hebben ingenomen voor het vuurpeloton 
inplaats van zijn schamele leven te kopen tegen de bloedige prijs van de dood 
van vele illegale vrienden. 
Zijn felle eerzucht, eerst, dank zij medewerkende omstandigheden, nog geleid door 
onschadelijke motieven, kwam toen in de ban van zijn redeloze angst voor de 
dood. „Ik durf niet dood te gaan", vertrouwde hg eens een zijner medewerkers 
toe en het was deze angst om van hef harde, wrede leven, dat hij nimmer had 
aangekund, afscheid te moeten nemen als eerloos verliezer, die zijn eerzucht een 
andere, verboden richting uitdreef. Hij wilde niet verliezen, kon niet ver- 
liezen en wanhopig heeft hg een uitweg gezocht, die hem nog een geringe kans 
bood. maar die anderen, sterker dan hij, de kansen 
genadeloos benam. 
Vanaf dat moment verbrak zijn tomeloze hartstocht 
naar eer en roem de laatste kluisters van wei en 
moraal. De man, die was opgeklommen tot een der 
meest verantwoordelijke posten, verloochende zijn 
verantwoordelijkheid toen zij hem tot een te grote 
last werd. 
Nu staat hij voor zijn rechters en misschien verwon- 
dert hij zich daar over. Het verwondert hem. omdat 
hij dit vreselijke, dit afschuwelijke offer, dat de ille- 
galiteit onwetend op zijn afzichtelijke altaren heeft 
geplengd, niet heeft gewild. 
Wel is het gebracht door zijn toedoen, hij kan het 
niet ontkennen, maar zijn wil. zijn stuurloze wil, was 
op dit offer niet gericht. Hij heeft slechts zichzelf 
willen redden door een land te bevrijden, doch zoals 
eerder in twaalf ambachten miste hij ook deze laatste 
kans. zoals hij zich voordeed 

Le roman d un tricheur. 

„Het dossier Brune zou ik in één zin 
willen samenvatten; le roman d'un 
tricheur. Waar verdachte in belangrijke 
mate wel degelijk verantwoordelijk is 
voor zijn daden, is een voorbeeldige 
straf hier noodzakelijk, als vergelding 
voor het nameloze en onherstelbare leed, 
dat hij veroorzaakt heeft  Ik heb dan 
de eer te requireren, dat Uw Hof ver- 
dachte  zal veroordelen tot een ge- 
vangenisstraf voor de tijd van twaalf 
jaren  

Mokerslagen. 
Dus beëindigt Mr. W. L. de Walle, 
de tijdens het proces Brune dikwijls zo 
heftig uitpakkende procureur-fiscaal bij 
het Bijz. Ger. Hof te Arnhem, zijn 
vlijmscherp requisitoir, dat is opgebouwd 
uit kloeke, hier en daar klassiek aan- 
doende, volzinnen. 
Deze proc.-fisc. verstaat de kunst om 
uit bijnd elk woord te halen wat er in 
zit door een uitstekende voordracht, die 
niet nalaat diepe indruk te maken op alle 
aanwezigen in de overbezette zaal. Als 
mokerslagen beuken de staalharde be- 
schuldigingen neer op de gammele muren 
van het droompaleis, dat Brune om zich 
heen had opgetrokken en waarin hij tot 
op de dag van dit proces zijn rampzalige 
voosheid heeft trachten te verbergen; en 
wat tenslotte na het uitspreken van de 
eis nog overblijft is een zielig hoopje 
mens in onverhulde schamelheid, welhaast 
verloren tussen de puinhopen van het 
door hem zelf ondergraven gebouw. Zelfs 
het direct daarop volgende voortreffe- 
lijke pleidooi van, de raadsman, Mr. Stib- 
be, blijkt niet toereikend — kan dat ook 
nimmer — om een honderdste gedeelte 
te herstellen van de glimmende glorie, 
die jarenlang als een aureool om Brune's 
kale schedel heeft gelicht. 
En toch  

„Wat is Uw oordeel, 
„Wat is Uw oordeel over deze man, 
getuige, bezien in het licht van de U 
thans bekend geworden feiten," vraagt 
de gemoedelijke president Mr. Dr. 
J. A. G. Baron de Vos van Steenwijk, 
telkens aan de gedurende de tweede pro- 
cesdag pleitende getuigen a décharge. 
Ook hij kan zich eenvoudig niet voor- 
stellen hoe een man, die vele van de 
meest verdienstelijke illegale werkers door 
zijn uitnemend optreden aan zich ver- 
plicht heeft, gedurende een vrij korte 
periode andere niet minder verdienste- 
lijke illegale werkers koelbloedig de dood 
heeft ingejaagd. 
We weten het niet mijnheer de presi- 
dent, we begrijpen het niet, is het steeds 
terugkerende antwoord. 
„Hij heeft zich gedragen als een brid- 
ger, die te hoog heeft geboden en down 
is gegaan," zegt de heer Van der 
Noorda uit Zwolle, gedurende de be- 
zetting een zijner naaste medewerkers 
en, dank zij Brune's optreden tijdens 
diens SD-gevangenschap, gesauveerd. 
„Hij heeft zijn moeilijkheden teveel voor 
zich gehouden, heeft ze alleen op wil- 
len lossen, terwijl wij ze samen beter op 
hadden kunnen lossen," zegt dhr. Van 
Keulen uit Purmerend, een van zijn 
eerste helpers bij de opbouw der illegale 
organisatie. 
„Hij heeft verkeerde dingen gedaan, 
maar niet met de bedoeling om verkeerd 
te doen. Hij offerde belangen — ik 
geef toe; misplaatst — om grotere be- 
langen te dienen. Ik blijf hem echter 
ten volle vertrouwen en niets of nie- 
mand zal mij ongunstig kunnen stemmen 

t.a.v. deze man. Ik heb te vaak met 
hem van mens tot mens gesproken," is 
het antwoord van de goedmoedige, 
klaarblijkelijk alles in iedereen vertrou- 
wende heer Meyerman, hoofd van een 
kweekschool in het Gelderse en Brune 
krijgt onder dit eerlijk gemeende plei- 
dooi duidelijk te veel van het goede. 
Hij slikt iets weg, wat er niet zit en 
terwijl hij zichtbaar denkt: die goeie, 
ouwe Meyerman, wentelen zijn ogen 
zich in een troebel tranenbad. 
Onbegrijpelijk, een desillusie, menen 
anderen. 
Als de res. luitenant Hendriks, wel zijn 
allernaaste medewerker, opmerkt, dat . 
zijn desillusies aanmerkelijk worden ver- 
zacht door de omstandigheid, dat er al 
zo veel over Brune is gezegd, wat later 
moest worden herroepen en dat hij ook 
niet weet wat er uiteindelijk nog van 
de laatste beschuldigingen zal over blij- 
ven. schiet de proc. fisc. ■— met per- 
missie .— op een waarlijk grootse wijze 
uit zijn slof. 

„Mijnheer de President, deze getuige 
vierde zijn accountancy ook gedurende 
de bezetting bot door een nauwelijks in 
zeven koffers te bergen archief bij te 
houden, waarin alle verrichtingen van 
de verdachte en zijn medewerkers dag- 
boeksgewijze werden genoteerd, met 
gebruikmaking van een alfabetische 
klapper, waarin alle stukken werden 
geboekt onder de letter waarmee de 
zaak begon. Overval Velp onder de 
letter V. etc. Getuige, bent U luitenant: 
hebt U enige ontwikkeling? Welke zin 
had dit alles  misschien om een ge- 
denkboek te schrijven na de bevrijding?" 
Hendriks incasseert deze filippica als 
een geslagen man  
Hendriks af...... 

Brune zelf.... 

En Brune zelf? „Deze uitblinker in het 
negatieve", zoals de zenuwarts S. He- 
ringa hem kernachtig in zijn psychia- 
trisch rapport kwalificeerde. 

Hij tracht zich steeds ten processe als 
de grote man te handhaven. Het kost 
hem enorme inspanning en een paar 
nagels om telkens te moeten toegeven, 
dat hij ver boven zijn krachten heeft 
getild. Er zitten nog teveel mensen in 
de zaal, die hem niet van zijn verheven 
voetstuk mogen zien tuimelen. 
Hij praat en praat  en tracht maar 
aan te tonen, dat zijn misstappen uit- 
sluitend zijn voorgevallen tijdens een 
zware geestelijke inzinking als gevolg 
van inderdaad ondergane ernstige mis- 
handelingen. 
„Deze verdachte praat verschrikkelijk 
lang en zacht," verzucht de president 
eens, „U moet niet zo veel praten.' 
Maar Brune kan het niet laten, want 
hij wil toch op zijn minst de schijn 
redden. 
Tegen het scherpzinnig brein van een 
prof. Mr. Dr. van Eek, een der raads- 
heren, is de armzalige geest van de 
Purmercndse logementhouder echter op 
geen stukken na opgewassen. 
Elke keer als Brune in zijn koningsman- 
tel voor de groene tafel treedt begint 
het Hof eraan te trekken. De president 
tornt voorzichtig de naden los, de 
agressieve raadsheer, majoor Strootman, 
snijdt er met forse hand de knopen af en 
als tenslotte prof. van Eek hem de 
complete mantel met een paar snelle 
kunstgrepen van de schouders sleurt, 
staat er nog slechts een verdrietige Brune 
In een geeneens zindelijk hemd, die niet 
anders weet te stamelen dan: „Ik be- 
grijp het niet, mijnheer de president, ik 
heb slecht gehandeld en heb ontzetten- 
de fouten gemaakt. De heb mezelf over- 
schat. Het is verschrikkelijk  ver- 
schrikkelijk " 
Het zijn ook de laatste woorden, die hij 
op deze zitting spreekt. Ze zijn echter 
net niet overtuigend genoeg om sym- 
pathie voor deze figuur op te wekken. 
lin toch. •,»•, 

Als wij de Marokkaanse zaal verlaten, 
die niet alleen om zijn smakeloze aankle- 
ding aan een goedkoop opgetuigd circus 
doet denken, staan er verschillende oude 
vrienden van Brune in de vestibule, die 
„Ha, die Joop," zeggen en die de hand 
drukken van de man, die twaalf men- 
sen van de Persoonsbewijzen Sectie van 
de LO. bewust de dood injoeg, die de 
oorzaak werd van de dood van Sjaak 
van der Horst, toplid van de LO en 
de LKP, van Henk Veldhuis, LO en 
LKP-medewerker, van Wim Nagel, LO- 
medewerker, van Coen RozendaaJ (zie 
LM.) KP-leider van Purmerend  
Maar ook de man, die behoorde tot de 
pioniers van het verzet, die, als hij dat 
had gewild, de ganse illegaliteit door 
een enkel woord had kunnen ontwrich- 
ten, die velen van een wisse dood heeft 
gered  
Het is de man, wiens geringe kracht 
door een tot aan de sterren reikende 
eerzucht uiteen werd gereten en die, 
liever dan dit te erkennen, de illegaliteit 
zwaar liet bloeden door zich zelf te 
stellen tot hoeksteen bij de opbouw van 
het verzet. 

Toon. 
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Wilfcm Stolp 
Geboren 24 Januari 1918 te Warder (N.-H.) 
Gefusilleerd 5 September 1944. 

„WIM" 

X ï 7illem Stolp, groeide op het boerenbedrijf yan zijn vader op tot een flinke 
♦ ' steun voor zijn ouders en tot op het tijdstip, dat hij zijn overall verwisselde 

voor de militaire uniform, had hij blijkbaar geen ander doel dan mettertijd zelf- 
standig een boerderij te beheren. Als Wachtmeester der Cavalerie vocht hij in de 
Meidagen van 1940 voor zijn vaderland tegen de Duitse indringers. 
De capitulatie betekende voor hem echter niet de wapens neer leggen. Integendeel. 
Al spoedig stond hij temidden van de verzetsstrijd. Hij zocht contact met mede- 
werkers en zo ook met Teun Rozendaal te Berkel, die als Korporaal onder hem 
gediend had en wiens gevoelens jegens de vaderlandse zaak hij kende. Teun werd 
door hem aangetroffen in gezelschap van zijn broer Koen en daar eerstgenoemde 
getrouwd was, werd overeengekomen, dat Koen, die geen gezin achter zich had. 
mee zou gaan naar De Beemster. En hier hebben Wim en Koen bij dag en bij nacht 
gewerkt en gestreden voor dat ene ideaal: onze vrijheid. Voor deze vrijheid hebben 
zij letterlijk al hun krachten gegeven en daarvoor was niets hun te zwaar. 
Bij de uitbreiding van de kring hunner illegale contacten kwamen zij ook in aan- 
raking met Brune en diens helpster Puck, die toen nog bekend stonden als uitste- 
kende illegale werkers en die meermalen gastvrijheid in de woning van Wim ge- 
noten. Gaandeweg wordt het contact met Brune inniger en tenslotte — om zijn leef- 
tijd en aangeboren handigheid door de anderen stilzwijgend als hun meerdere erkend 
— gaat de leiding zelfs geheel in Brune's handen over. 
Vele waren de werkzaamheden van Wim. Naast de verzorging van onderduikers 
te Purmerend en in De Beemster was hij zeer actief op KP-terrein. Hij nam deel 
aan een geslaagde kraak te Oosthuizen en kort daarop een in De Beemster. In het 
najaar van 1943 worden er zelfs verschillende kraken op het programma gezet. Het 
eerst zal de kluis van het gemeentehuis te Doesburg eraan moeten geloven. Wim, 
Koen en Oom Dirk begeven zich in Dec. '43 naar Doesburg en als zij 's avonds 
vertoeven bij een relatie in Laag-Soeren komen daar ook Brune en Puck. Eerstge- 
noemde komt met het verhaal, dat zij door onvoorziene omstandigheden niet over 
de auto kunnen beschikken, die voor de overval gébruikt zou worden. Er wordt 
dan overeengekomen, dat getracht zal worden een andere auto te bemachtigen. Wim 
en Oom Dirk vertrekken daarna naar de Haarlemmermeer, waar een bekende fruit- 
kweker hun een prima auto ter beschikking stelt. 
De auto wordt in een echte moffenwagen veranderd en nadat de duisternis is inge- 
vallen gaan zij op 13 Januari 1944 op weg. Wim, die in het bezit is van een rijbewijs, 
zit achter het stuur. Nauwelijks zijn enige kilometers langs de Hoofdvaart afgelegd, 
of zij zien voor zich uit een stopteken geven met een rode lantaarn. In het licht van 
de koplampen zien zij met geweren gewapende Duitsers staan. Om meer dan een 
reden kunnen zij zich niet laten visiteren en na snel enige woorden te hebben gewis- 
seld wordt besloten om door te rijden. Vastberaden dooft Wim de lichten om 
minder trefkans te bieden bij schieten en geeft daarna vol gas. 
Het is inmiddels aardedonker en dit is een dodenrit. 
De weg en de daarnaast liggende sloten zijn bijna niet van elkaar te onderscheiden 
en in een bocht ter hoogte van het watergemaal „De Lijnden" rijdt de auto recht- 
door en komt met een hevige klap aan de overzijde van de sloot tot stilstand. 
Ondanks zijn nogal zware verwonding houdt Wim het hoofd koel en dank zij de 
medewerking van een in de nabijheid wonende familie worden de patiënten in het 
geheim overgebracht naar de Mariastichting te Haarlem. Zodra Wim aan de bete- 
rende hand is, vormt hij een probleem voor de dokter. Deze gedwongen rust is niets 
voor hem en op de tiende dag stemt de dokter toe in zijn vertrek. 
Ongeveer veertien dagen na zijn ontslag uit het ziekenhuis bevindt hij zich al weer 
voor zijn werk in de trein naar Ede, in gezelschap van Netty, zijn koerierster, die 
in moed niet onderdoet voor haar opdrachtgevers. Dan komt er een PB controle 
door Duitsers. De moffen constateren een onregelmatigheid in Wim's PB en arres- 
teren hem. Koelbloedig als steeds, weet hij eerst nog zijn pistool achter Netty te 
schuiven, hetgeen door niemand wordt opgemerkt. Hij wordt meegenomen en het 
duurt geruime tijd eer zijn vrienden iets van hem vernemen. Vermoedelijk is hij 
eerst naar Arnhem gebracht, daarna naar de Weteringschans, vervolgens naar 
Scheveningen en tenslotte naar Vught. Uit ontvangen brieven van hem blijkt, dat 
hij zijn ware indentiteit aanvankelijk verborgen heeft weten te houden, doch zijn 
ware naam schijnt op een gegeven moment door Brune, die tegelijk met hem in 
Scheveningen gevangen zat, bekend te zijn gemaakt aan de SD. 
Op Dolle Dinsdag js hij met honderden van de allerbesten van ons volk door de 
moffen vermoord, achterlatende zijn vrouw en dochtertje, dat tijdens zijn gevangen- 
schap is geboren. 
Allen, die Wim hebben gekend en het voorrecht genoten met hem te mogen samen- 
werken, zullen hem dankbaar blijven gedenken voor alles wat hij — ook voor hen 
— gaf. 
Want hij gaf alles. 

„OOM DIRK" 
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Koenraad Rozendaal 
Geboren 19 April 1911 te Oud-Beijerland. 

Gefusilleerd 16 Juli 1944. 

„KOEN" 
Koen, „onze" Koen voor hen, die — als schrijver dezes — aanwezig waren 

bij „ontvangenis en geboorte" van KP. Waterland, was voor ons zonder 
meer de „primus inter pares", de eerste onder zijns gelijken. 
Hoe werd dit gevoelig mensenhart fel en diep getroffen door het onrecht en 
het barbarisme van de overweldiger. Hoe spanden zich bij Koen al de vezels 
van zijn bestaan tot groot en sterk verzet. Hij gaf zich aan dat verzet weg. 
Wist wat het mogelijk gevolg daarvan voor hem kon zijn. Maar wist ook wat 
„roeping" was. En was niet alleen een „hoorder" van het woord der roeping, 
maar werd „dader" des woords. 
Van zijn daden geven wij hier geen optelsom, noch omschrijving. Dat kan 
trouwens niemand doen. Want ook in het verzetswerk bleefhij zichzelf. Had 
veel eigen zaakjes, waar hij een ander niet aan wilde „wagen". Verzweeg meer 
dan altijd wel goed was. Deed dat echter om anderen zo weinig mogelijk te 
belasten. En overbelastte daardoor zichzelf. Kwam op een onmogelijk moment 
binnen. „Oom, ik ga voor zoveel dagen weg. Als er wat gebeurt, U weet 
het......". Een handdruk en Koen was „zoveel dagen weg". Vcor zover ik er 
niet zelf bij betrokken was, wist ik slechts zelden waarheen en waarvoor. 
Alleen wist ik: er wordt „gewerkt". 
Soms moest hij een poosje „rusten". Dat rusten was geen „niets doen". Was 
wel > eens noodzakelijk om weer te komen tot geestelijk evenwicht. In de tijd 
dat ikzelf al was ondergedoken zaten we samen in een ongebruikt opkamertje 
van een boerderij in een lege bedstee elk aan een kant. Buiten motregende het. 
't \Vas al schemer. Bijna 2 uur hebben we daar gezeten. Koen wilde „praten . 
Hij gaf zijn kijk op het leven, op de „mensen , ook op zichzelf. „Ziet U, 
oom " Ja, oom „zag" het. Zag hoe moeilijk Koen het had, hoe het storm- 
de in zijn ziel, hoe een zware geestelijke depressie hem had neergedrukt diep. 
heel diep naar omlaag. En oom „hoorde" ook. Hoorde de schreeuw om ver- 
lossing voor hemzelf, maar niet minder om de verlossing van het vertrapte 
volk. En oom weet zich machteloos om van zichzelf het woord der verlossing 
te doen uitgaan. Als Koen „leeggepraat" is, blijft het eerst een poosje stil. Toch 
wordt er „gewerkt". Heel zwaar gewerkt. Dan wordt zacht wat teruggezegd. 
Koen zit onbewegelijk, het hoofd in zijn handen, de ellebogen steunend op de 
opgetrokken knieën. En blijft in die houding al de tijd, dat ik tegen hem 
spreek, 't Is intussen stikdonker geworden. We zien elkaar niet meer, daar 
in die donkere bedstee. Maar we weten ons heel dicht bij elkaar. Ook als 
„praten" niet meer nodig is om elkaar toch goed te verstaan. En samen zijn we 
heel dicht bij God. In ons woordeloos gebed. Als we dan nog een poosje stil 
bij elkaar hebben gezeten springt Koen ineens op. grijpt mijn hand, drukt die 
zowat te morzel en zegt; „'t Is voor mekaar, oom." Dan grijpt hij in zijn zak: 
„Hier heb ik nog een pakje Consi voor u." Wipt uit de donkere bedsteer- 
schuift het raam op, springt naar buiten en verdwijnt zonder hoed en jas in 
duisternis en regen naar zijn schuiladres. Ik blijf nog even stil zitten. En bid. 
Voor mijn broeder  
Als Koen zijn plechtanker weer gevonden heeft, zijn roeping weer ziet, zijn 
krachtbron weer weet, is hij weer „klaar". En gaat weer op pad. Vraag nu 
niet: en wat is hij toen gaan „doen?" Want het gaat er op deze In memoriam- 
pagina niet om wat Koen deed, maar wie hij was. Tot dit doel is dit schrijven 
een bescheiden poging. 
Als de „KP. Waterland" te mijnen huize wordt geboren hebben we twee 
avonden nodig om Koen zover te krijgen, dat hij als leider zal optreden. Hij 
wil alleen het gevaarlijkste en meest verantwoordelijke werk doen, maar „Ben" 
of „Bert" moet leider zijn. Koen stelt zijn beslissing uit en komt de vol- 
gende dag bij me „praten". Eindelijk besluit hij aan het gevraagde te vol- 
doen. Maar met allerlei restricties. „Nu, oom, 't zal moeten en daarom zal ik 
het doen." Prachtkerel. Werkte niet met zijn ellebogen om vooraan of boven- 
aan te komen. Was een leider ondanks zichzelf. Je kon volkomen op hem aan. 
„Oom. als er ooit wat met u gebeurt, dan kunt u op me rekenen: maak u 
niet ongerust, hoor. Ook niet over uw gezin. 
Nu, er „gebeurde" eindelijk iets. Maar op het brood wat ik 's morgens in de 
cel kreeg stond een K ingekerfd. En ik had daarin het zichtbaar bewijs dat er 
gewerkt werd. Twee uur later was ik vrij. Koen kreeg bij mijn „vrijmaking" 
nog een schot in zijn been. „Eer vergete mijn rechterhand zichzelve, dan dat 
ik Koen en zijn helpers vergete." 
Eindelijk loopt het ook met Koen vast. In Amsterdam wordt hij door verraad 
gearresteerd. Gloriedag voor de SD. Dag van de grootste verslagenheid voor 
ons. Zelf zit ik diep in Zuidholland. Vrijmaking wordt voorbereid en getracht 
tot uitvoering te brengen, maar mislukt. De spanning stijgt. Er komt bericht 
dat hij met anderen de 16e Juli 1944 zou zijn gevallen voor het vuurpeloton. 
Een ander bericht komt, dat het eerste tegenspreekt. Verwarring, onzekerheid. 
Tenslotte moet worden aangenomen dat hij door beulshanden is geveld. 

 zijn ziel in 't eeuwig leven 
verwacht den jongsten dag  

Koen is na de bevrijding gevonden in een massagraf in de duinen. En is 
begraven op de Eregrafhof te Bloemendaal. Met zoveel anderen, evenals hij 
gevallen voor vrijheid en recht. Opdat wij vandaag zullen staan. En gaan. 
Ondanks alle desillusie. 
Nederland, dank God voor zulke landszonen. „OOM PIET". 

J' Wanneer het Geuzenvendel" vandaag, op zijn „heenmars" of op zijn „thuis- 
mars" langs de laatste rustplaats van deze vrienden „Koen" en „Wim" gaat  

V 

dan wordt hun het „Halt" daar geboden 
en houden zij rust bij de doden. 
Kom, sla hier de trommel en steek de trompet 
Mgar langzaam en statig, als zij 't een gebed, 
en "treed met het vaandel naar voren, 
en doe hun het Prinselied horen. 

~>^En zing het daar, saam op de graf hof geschaard, 

met de hand aan den hoed, met de hand aan het zwaard. 
En plechtig ver in het ronde 
klinke 't lied van Aldegonde. 
Dan spreke de Hopman een: „Broeders, goe-nacht". 
En 't vendel trekke voort. Aan de kim, als een wacht, 
verheffen Hollands duinen 
in 't avondrood hun kruinen. 

r 



p erlijk gezegd heb ik altijd gedacht, dat Truman 
' een sukkelaar was en dat 't interessant zou zQn 

een krant als „De Waarheid" te lezen, waarin men 
halve waarheden en onwaarheden, misleiding en pro- 
paganda cultiveert. 
Maar een mens kan zich vergissen. Truman blijkt een 
vent te zijn en „De Waarheid" lezen ts op de duur 
gruwelijk vervelend. 
Wie verwachtte er iets van Truman? Als 't ware per 
vergissing is hij boven aan de ladder terechtgekomen 
en daar bleek hij een expert te zijn in politieke blun- 
ders. Misschien heeft men wel het meest geglimlacht 
om de naïveteit, waarmee hij in rijn herverkiezing 
geloofde. 
Welnu, hij geloofde er niet alleen in, hij ging er be- 
zield voor aan 't werk. Hij zal het werk voor de 
verkiezingen wel niet alleen gedaan hebben, maar 
hoogstwaarschijnlijk was hij toch de enige, die er 
werkelijk in geloofde. Nu is Truman herkozen, alle 
bekwaamheid van Dewey, alle orakels van de ex- 
perts en alle aarzelende medewerking van zijn par- 
tijdgenoten ten spijt. De wereld verbaast zich en Tru- 
man zal zeggen: „Heb ik 't niet gezegd?" 
Zo'n les verkwikt het hart. Net zoals de les, die we 
enige jaren geleden zelf in het verzet mochten leren 
en zoals de les, die Churchlll en Gerbrandy in 
die tijd op het bord der historie schreven. Truman, 
Churchill, Gerbrandy, zij geloofden allen in de over- 
winning en dat was oneindig veel belangrijker dan hun 
bekwaamheid, kennis, politieke handigheid of wat ook; 
dat was in wezen beslissend voor de overwinning. 
Ik ken maar één hoedanigheid, die nog belangrijker is 
en uiteindelijk nog sterker blijkt te zijn: het geloof in 
een roeping, terwijl er geen uitzicht op een overwin- 
ning is. Maar wie zal zeggen, of het niet ten diepste 
dit geweest is, dat deze mannen dreef, terwijl zij zich- 
zelf en hun omgeving aanspoorden en aanvuurden. 

ALLERHANDE 

met hun geloof ia de overwinning? Een mens is waf 
ingewikkelder, dan wij in woorden kunnen uitdruk- 
ken. 

AyT et „De Waarheid" is 't een andere zaak. Het 
streven om de massa zodanig te kneden, dat zij 

alle feiten door een gekleurde bril gaat zien en slechts 
typisch ideologisch gericht gaat denken, is slechts 
schijnbaar een interessant schouwspel. In werkelijk- 
heid is het hopeloos vervelend om te ervaren, dat 
men iedere gebeurtenis uitkleedt, omwringt en in een 
nieuw pak steekt, dat men alles in hetzelfde bad doopt, 
zodat de lezer in ieder artikel dezelfde eentonige kleur 
ontdekt. Het lezen van ,De Waarheid" is na een 
paar jaren net zo interessant als op de duur het kijken 
naar iemand, die permanent in een kramptoestand 
verkeert. Zoiets als een kramp in hun vingers moe- 
ten die redacteuren van „De Waarheid" toch wel 
krijgen, nu ze van al hun nieuws hetzelfde cliché 
moeten maken. 
De taktlek van Mephisto met Faust was in ieder 
geval heel wat. belangwekkender (maar ook duivel- 
ser) dan die van „De Waarheid" met haar lezers. 
Maar Mephisto had zich dan ook niet tot taak gesteld 
de massa, doch een leider: Faust, te verleiden. Het 
spel, dat hij thans met Stalin en zijn club speelt, is 
niet alleen interessanter, maar ook veel beslissender 
voor onze geschiedenis, dan het spel, dat Stalin met 
de massa en „De Waarheid" met haar lezers speelt. 

AA et dat al kan men toch nog wel eens zijn genoe- 
•LV1 gen beleven aan „De Waarheid", een bloeme- 
tje in de woestijn plukken. B.v. in dat hoofdartikel 
over de verkiezing van Truman. 

De knappe schrijver heeft dan te bewijzen, dat Ame- 
rika geen democratisch land is, en vervolgens, waar- 
om Wallace gevloerd werd en waarom — ondanks 
het feit, dat Dewey de kapitalist bij uitnemendheid is 
en dus in Amerika had moeten winnen —, Truman' 
toch de overwinning wegdroeg. 
Amerika is dan geen democratisch land, 

„omdat millioenen volwaardige burgers niet 
kunnen stemmen vanwege hun huidskleur en 
nog eens millioenen, ómdat hun dagelijks zivoc- 
gen hun niet voldoende loon opbrengt, om in 
deftige auto's te kunnen rijden." 

Vervolgens bewijst de schrijver, waarom nu ondanks 
bovengenoemd verschrikkelijk ondemocratisch feit 
Truman en niet Dewey gewonnen heeft. Dat komt 
n.1. omdat Dewey de oorlog predikte en Truman uit 
vrees voor Wallace voor de vrede sprak, hoewel ook 
hij oorlog bedoelde. 
Ik moet toegeven, dat dit niet overtuigend klinkt voor 
een land, dat zo oorlogszuchtig en kapitalistisch is, 
als „De Waarheid" meent. Maar dit wordt in het 
volgende toch weer rechtgezet. 

„Vele kiezers, die oorspronkelijk op Wallace 
hebben willen stemmen, maar die begrepen, 
dat hij deze keer nog geen kans maakte, heb' 
ben zich door deze demagogische campagne 
waarschijnlijk er toe laten verleiden op Truman 
te stemmen. 
Hun stem, de stem van de massa heeft zich 
uitgesproken voor vrede en voor vreedzame 
samenwerking in de wereld." 

Een schitterend betoog nietwaar? 't Enige wat nog 
te bewijzen overblijft, is, hoe die massa nu toch uit- 
eindelijk nog aan de auto's is gekomen om op Tru- 
man te stemmen. 

H. v. R. 

ADVERTENTIE-RUBRIEK 
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Kwaliteit wint altijd! 

GELDCREDIETEN Voor 
ledereen zonder borgen 

t 1500.- 
Ie Hjipoliieken, Auto-iiiiancieriiig 
Aanvrage met portie antwoord 
Postbus 6011 Den Haaq. 

Wis helpt gsdeni. Militair, 
In bezit dipl. A.B S. meu- 
beim - machlne-houtbew., 
aan werk? 3 jaar praktijk. 
Br. ond. no. 1127 aan het 
Bur. v.d. blad. 

Wie wil Jongeman, oud- 
B.S.-er plaatsen als 
Jachtopziener 

of dergelijke? 
Brieven onder no. 1129 
a h Bur. v.d. b'ad. 

Jachtgeweren, 
Vuurbuksen, 

Luchtbuksen, 
Kogelvangers, 

Munitie, enz. bi): 

Langs deze weg bedank ik, 
mede namens mijn vrouw, 
alle oud-KPers van de ploeg 
van Tito uit Berkel voor 
hun prachtig cadeau. 
J. Rozendaal 
R. T. Rozendaal-van Schaik, 
Noord 14, Landsmeer. 

Ingerotg* paplartoewl|xlng 8.P.P, 
no. 6398 vsnchtfnt deze uitgave 
vrekelllks en U de omvana van 
dl* nummer 8 pagina's, pag-lorm. 
19 z 60. 
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VERHUIZINGEN 
IN BINNEN- EN BUITENLAND 

Speciaal adres voor het takelen van 
piano's en brandkasten 

A. J. PUIJENBROEK - Burg Mathonstr. 7 - BERGEN OP ZOOM • Tel. 1072 

Het beste cadeau voor StJcolaas 

Prijs geb. f 4.50 

Eén voorloper van het gedenk- 
boek der LO. en LKP. 

De vraag naar dit boek Is nog 
zo groot, dat thans een derde 
druk is verschenen, waarbij 
als voornaamste bijzonderheid 
valt op te merken, dat de ex- 
ceptioneel lage verkoopsprijs 

/■Vkan worden gehandhaafd. 

HEI HESJE VERZEISHOEII 

FRITS DE ZWERVER, 
ANNE DE VRIES, 
JAN H. DE GROOT, e.o. 

In de erkende boekhandel verkrijgbaar en bi) de 
N.V. GEBR. ZOMER &. KEUNIG's UITGEVERS MU., WAGENINGEN 

iqmór beier 

5taan 
met schetsen van 

r=JUISTEN 
Ï1 

^ II 

Drukkerij H. J. Koersen & Zn. 

TEL. 32239 
SINGEL 281 AMSTERDAM-C. 

* 

PERIODIEKEN EN 

HANDELSDRUKWERK 

ENGELS. Leert het thuis! 
Spreken en schrijven in 20 lessen, geheel nieuwe 
schriftelijke methode, vlot en practisch. Zend 
voor kosteloze toezending van prospectus Uw 
naam en adres met vermelding van „Zwerver" 
aan: Fabritius' Moderne talen. Lange Houtstr. 12 
Den Haag. 

ijilllilllliiliiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiirinmiiuiliiiliiiil 
| GEVRAAGD: 

Bekwaam Electriciën 
| of vergevorderd leerling | 

£ TECHN. BUR. DEKKER, Zutph.weg 140, Vorden = 

iriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiitiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiï 

Jongeman 
25 jaar, onaeh., oud LO.er en B.S.er, Is reeds enkele maanden 
zonder werk wecjens inkrimping van het bedrijf, waar hij werk- 
zaam was. Hij zou graag weer zo vlug mogelijk aan het werk 
gaan, is bekend met machineschrijven, eenv boekh. en coDlöer- 
werk. Hij is tevens in het bezit van een schrijfmachine voor 
event. thuiswerk. Brieven onder no. 1128 a.h. bur. v.d. blad. 

BON * r De Zwerver in de Tropen 
Ik wil meehelpen om dit ideaal te verwezenlijken 
en verzoek U daarom een 

ZeepOSt/IfUdltpOSt-abonnement voor; 

(Zeepost t 1.50 - luchtpost t 4.5Ó per kwaitaaL) 
* Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel of bl) aanbieding 

van een postkwitantle betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan 

*) Doorhalen wat niet verlangd wordt. 
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BIJZONDERE MAATSCHAPPELIJKE HULP 
In de penoae rona ae 

eeuwwisseling is in ons volk 
een strijd gestreden om de fi- 

nanciële gelijkstelling van openbaar 
en bijzonder onderwijs. In de Lager 
Onderwijswet is aan de gerechtvaar- 
digde verlangens van het christelijk 
deel van ons volk in zoverre tege- 
moet gekomen, dat het bijzonder 
lageronderwijs financieel gelijkgesteld 
is aan het openbare. Ten aanzien van 
het middelbaar onderwijs is deze ge- 
lijkstelling intussen eveneens een feit 
geworden, maar het bijzonder hoger 
onderwijs wordt nog steeds niet op 
voet van gelijkheid met het open- 
bare behandeld. 
Op het terrein der maatschappelijke 
verzorging ligt eenzelfde probleem, 
dat even dringend als destijds het onderwijspro- 
bleem om een oplossing vraagt, maar ontstel- 
lend weinig belangstelling geniet: het probleem 
van de financiële gelijkstelling van bijzondere 
en openbare organen van maatschappelijke zorg. 

Ais wij guea zijn ingelicht is thans een her- 
ziening van de Armenwet 1912 in voorbe- 

reiding, die alweer een stap zal worden op de 
weg van vervanging van particulier initiatief 
inzake maatschappelijke verzorging door over- 
heidsbemoeiing in die materie. Zulk een vervan- 
ging is voor ons principieel noch practisch aan- 
vaardbaar. 
De overheid heeft, ook op het terrein van de 
maatschappelijke verzorging slechts een subsi- 
diaire taak. De souvereiniteit in eigen kring 
dient door haar erkend en gerespecteerd te 
worden. Haar taak is uiteraard beperkt tot 
coördineren, stimuleren, leiding geven en aan- 
vullend of beperkend optreden. 
De maatschappelijke verzorging van personen, 
die om welke reden dan ook behoefte aan zo- 
danige verzorging hebben, is naar haar aard 
zaak van het particulier initiatief en niet te 
scheiden van de levensbeschouwing der te ver- 
zorgen personen. Het doel der maatschappelijke 
verzorging gaat immers boven de tijdelijke 
orde en dus ook boven de staatstaak uit. Wie 
door het verschaffen van financiële steun, door 
het beschikbaar stellen van een maatschappelijke 
werkster of gezlnsverzorgster, door scholing aan 
maatschappelijke onvolwaardige arbeidskrachten, 
door middelen ter bevordering van de volksge- 
zondheid, door zorg voor a-socialen, zwakzinni- 
gen en debielen, of langs welke andere wegen 
ook, hulp biedt aan zijn evennaaste, verricht 
daarmede een werk, dat niet alleen, — zelfs niet 
op de eerste plaats — strekt tot leniging van de 
stoffelijke nood van de evennaaste, maar dat 
bovenal strekt tot leniging van diens geestelijke 
nood, tot bevordering van diens juiste verhouding 
tot God. Er is immers een zekere welstand nodig 
om braaf te blijven. Wie bijdraagt tot het ver- 
schaffen van zodanige welstand aan de in nood 
verkerende medemens, verrichte een werk, dat 
naar zijn aard boven de tijdelijke orde en dus 
boven de staatstaak uitgaat. Wie alleen oog zou 
hebben voor de leniging van de stoffelijke noden, 
zou de uiteindelijke bestemming van de mens 
ontkennen. 
Wie daarentegen de onmiskenbare samenhang 
van geestelijke en stoffelijke noden van de mens 
erkent, en het stoffelijke uiteraard ondergeschikt 
acht aan het geestelijke, moet ook tot de erken- 
ning komen van het onvervreemdbaar recht der 
kerken op dit gebied. Slechts in zeer bijzondere 
omstandigheden, wanneer in onvoorziene, acute 
stoffelijke noden snel moet worden voorzien, mag 
de staat met voorbijzien van het subsidiairiteits- 
beginsel de verzorging door eigen staatsorganen 
ter hand nemen. Te denken valt hierbij b.v. aan 
repatriëring en eerste verzorging van oorlogs- 
slachtoffers. 

ƒ/! bezettingstijd heeft de illegaliteit zich gekant tegen de Winterim!p Nederland 
en de Nederlandse Volksdienst. In dat verzet kwam zeer zeker het element van 

vijandigheid tegenover de bezetter tot uiting, maar daarmede is niet alles ver- 
klaard. Ons volk had ook principiële bezwaren tegen deze instellingen. In dit ver- 
zet kwam ook tot uiting, dat het lenigen van noden door N.V.D. en W.H.N. 
inbreuk maakte op het eigen recht der kerken en der charitatieve instellingen om 
de verzorging van maatschappelijke noden zelf te behartigen. Men zag daarin 
geen staatstaak. 
Thans gaat onze wettige overheid meer en meer een weg bewandelen, die om 
deze laatste reden eveneens principieel onaanvaardbaar is. Wij belichten dit 
probleem in nevenstaand artikel. 

Een maatschappelijke verzorging door staatsin- 
stellingen en -organen kan de geestelijke noden 
der behoeftigen niet lenigen. De „neutrale" maat- 
schappelijke werkster is voor de Christen even- 
min acceptabel als de „neutrale" school. De zich 
thans meer en meer voltrekkende ontwikkeling 
in de verzorging van maatschappelijke noden 
roept evenzeer om bijzondere instellingen en 
organen van maatschappelijke zorg als een eeuw 
geleden de invoering van bijzonder onderwijs 
noodzakelijk was. 
In de ontwikkeling der maatschappelijke verzor- 
ging heeft zich een merkv/aardig proces vol- 
trokken. Een eeuw geleden werd de staatstaak 
ten aanzien van de maatschappelijke noden nog 
als een zeer beperkte gezien. De toen heersende 
sociale noden waren nog van dusdanig beperkte 
omvang, dat het particulier initiatief voldoende 
middelen kon opbrengen om er goeddeels in te 
voorzien. Voorzover het particulier initiatief te- 
kort schoot vulde de overheid incidenteel aan. 
In die tijd, toen het overheidsterrein 10% en het 
particulier terrein 90% der verzorgingsobjecten 
omvatte, kon terecht van een „aanvullende" over- 
heidsbemoeiing gesproken worden. 
Thans ligt die kaart echter geheel anders. Het 
overheidsterrein omvat nu 90% der verzorgings- 
objecten. Het is thans niet meer reëel de over- 
heidsbemoeiing met de maatschappelijke ver- 
zorging „aanvullend" te noemen. Deze over- 
heidsbemoeiing is gaan domineren. 
Die ontwikkeling brengt mede, dat de principiële 
bezwaren tegen overheidsbemoeiing met de maat- 
schappelijke verzorging, — die immers uiteraard 
zaak der kerken is — ook practisch zeer grote 
betekenis hebben gekregen, dat het probleem van 
de beperking der staatsbemoeiing met de maat- 
schappelijke verzorging van mensen thans drin- 
gend om een oplossing vraagt. 
Bij de in het geding zijnde wijziging van de Ar- 
menwet mag daarom niet de weg worden geko- 
zen, dat de overheid alweer meer terreinen, die 
tot op heden en naar hun aard aan het particulier 
initiatief toebehoren, gaat betreden. Het karakter 
der maatschappelijke verzorging van mensen 
vraagt daarentegen juist, dat de overheid het 
eerste initiatief laat aan de particulieren en 
slechts daar en voorzover aanvullend optreedt 
waar dit bij gebrek aan of ter ondersteuning van 
particulier initiatief practisch noodzakelijk blijkt. 

Onmiskenbaar is echter, dat het particulier 
initiatief de laatste decennia in de vervulling 

van tal van maatschappelijke verzorgingstaken 
is tekort geschoten. 
Aangezien de huidige Armenwet alleen voorziet 
in een aanvullende financiële steun bij armlastig- 
heid bleven in een ontwikkelingsperiode, waarin 
enerzijds de behoefte aan maatschappelijke ver- 
zorging voortdurend groeide, anderzijds de ver- 
zorgingscapaciteit van het particulier initiatief 
beperkt bleef, tal van verzorgingstaken onbe- 
hoorlijk vervuld. 
Deze gang van zaken heeft plannen doen ont- 

staan tot een zodanige herziening 
van de Armenwet, dat die taken 
binnen de yerzorgingssfeer van de 
overheid worden getrokken. 
Naar hun aard behoren zij echter tot 
het domein van het particulier ini- 
tiatief. De maatschappelijke verzor- 
ging van mensen is immers niet te 
scheiden van hun levensbeschouwing 
en hun persoonlrjkheidscultuur. Het 
is een onvervreemdbaar recht der 
Kerken, dat de verzorging van de 
maatschappelijke noden van hun 
gelovigen zal geschieden door bgzon-> 
dere organen en instellingen, die 
afgestemd zijn op de levensbestem- 
ming der te verzorgen personen en 

 ' gezinnen. Ook de te verzorgen per- 
sonen en gezinnen hebben recht op 

een verzorging, die overeenkomt met hun levens- 
beschouwing en hun persoonlijkheid onaangetast 
laat. 
Met de diversiteit in levensbeschouwing zal 
daarom in een komende wet op de maatschap- 
pelijke verzorging rekening moeten worden ge- 
houden. 
De wet zal dus diversiteit van verzorgingsorga- 
nen en -instellingen moeten kennen. Een uitbrei- 
ding van de overheidstaak inzake maatschappe- 
lijke verzorging zonder gelijktijdige financiële 
gelijkstelling van bijzondere en openbare ver- 
zorgingsorganen en -instellingen is onaanvaard- 
baar. Zij zou de openbare verzorgingsorganen 
een dusdanige voorrang in de middelen verschaf- 
fen, dat nagenoeg alle te verzorgen gezinnen 
zich tot hen zouden wenden en aldus verzorgd 
zouden gaan worden door overheidsorganen, die 
alleen voor de stoffelijke noden oog zouden heb- 
ben en het gehele terrein der geestelijke noden 
öf braak zouden laten liggen öf zouden verzor- 
gen op een wijze, die een onaanvaardbare gewe- 
tensdwang zou inhouden. De onmiskenbare sa- 
menhang van geestelijke en stoffelijke noden en 
het middel-karakter der stoffelijke goederen 
eisen verzorgingsorganen, die afgestemd zijn op 
de levensbeschouwing der te verzorgen gezinnen 
en personen. 
Dit betekent, dat aan belanghebbende de vrije 
keus zal moeten worden geboden tussen maat- 
schappelijke verzorging door bijzondere en open- 
bare organen. Wil deze keus werkelijk door 
ideële en niet door financiële overwegingen be- 
paald worden, dan zullen openbare en bijzondere 
organen van maatschappelijke zorg noodzakelij- 
kerwijs over dezelfde financiële middelen moeten 
kunnen beschikken en dus financieel gelijkelgk 
door de overheid moeten worden behandeld. 
De weg der subsidies biedt daar geen waarbor- 
gen voor. De methode, welke toegepast wordt 
bij de toekenning van vergoedingsbedragen aan 
lagere scholen biedt wel waarborgen. 
Wij komen daar in een volgend artikel op terug. 
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COMMUNISTISCHE DREIGING 

Op 9 en 10 Nov. 1948 heeft in de Tweede Kamer 
der Staten Generaal een discussie plaats gehad 

over de actuele gevaren van een communistische drei- 
ging. Wij menen er goed aan te doen enkele passages 
uit het Kamerverslag hier letterlijk weer te geven. 
De heer van der Goes van Naters; 

„Ik ben wel genoodzaakt eerst wat te zeggen over 
de actuele communistische dreiging. Ik meen, dat 
ook hier de binnenlandse en de buitenlandse poli- 
tiek niet zijn te scheiden. In al onze volken is er 
een vreemd en een vijandig 'element, het bolsje- 
wisme, onze Moeso's en onze de Groot's, die hun 
instructies gaan halen in een vreemd land en voor 
wie de wetten van dat land gelden boven onze eigen 
landswetten. 

Het duidelijkst is misschien de heer Hoogcarspel 
geweest, die in deze Kamer de vorige maand bij de 
behandeling van het wetsontwerp over de Konink- 
lijke Militaire heeft gezegd: 

„Ik wil thans slechts zeggen, dat wij onze stem 
aan dit voorstel niet kunnen geven om de een- 
voudige" — let wel: ,/ie eenvoudige" — „reden, 
dat wij in deze situatie tegen alle uitgaven voor 
het meer efficiënt maken van de militaire macht, 
zowel in Indonesië als in ons land, gekant zijn." 

Ik acht dit verbijsterend. Niet minder verbijsterend 
is, wat het lid dezer Kamer de heer Gortzak ver- 
leden Zaterdag heeft gezegd in een betoging op 
het Amstelveld, waarbij hij deze woorden gebruikte; 

„Geen klassebewuste arbeider zal ooit de wapens 
tegen zijn broeders van het land van het socialis- 
me" — daarmee wordt Rusland bedoeld — „op- 
nemen." 

Nu zou ik, voor het geval, dat het werkelijk zover 
komt, de heer Wapenaar iets willen vragen. Ik stel 
de quaestie van landverraad niet licht. Het woord 
„landverraad" mag men niet maar klakkeloos uit- 
spreken en inderdaad niet zo maar tegen iemand 
als de heer Wagenaar. Ik zeg dit met nadruk. Ik 
wil hem daarom vragen: Wat zult gij doen? 
Zult gij als Mussert zeggen, dat gij met gekruiste 
armen zult staan — wat al heel erg is, wanneer 
ons land wordt overweldigd —, of zult gij ah 
Mussert doen en in' de politicbataljons van de vij- 
and dienst nemen om ons mede uit te plunderen 
en te brandschatten? Op die vraag kan vandaag 
al geantwoord worden en dat antwoord verwachten 
wij, omdat wij er dan bij deze begroting nog reke- 
ning mee willen houden." 

De heer Wagenaar: 
„In Augustus 1948 zouden wij een handbreed van 
de oorlog af hebben gestaan en nog is de toestand, 
volgens de geachte afgevaardigde, dreigend. Is het 
zo, dat elk ogenblik een oorlog kan uitbreken? Ik 
zou hierover graag de mening van de Regering 
vernemen. Van waar komt dan die dreiging, 
waarover de afgevaardigde van de Partij van de 
Arbeid heeft gesproken en waarover hij gisteren 
in zijn rede iets naders heeft medegedeeld, toen hij 
zei, dat er een actuele bedreiging voor onze Wes- 
terse cultuur bestaai van uit Oost-Europa. 

eens een koerierster een illegale werker, die zij niet 
kende, op een bepaald punt in de stad zou ontmoeten: 
er inderdaad op het afgesproken tijdstip iemand stond, 
die wel aan de gegeven beschrijving voldeed doch 
geen enkel blijk van belangstelling voor de koerierster 
toonde: 
de koerierster na rijp beraad besloot de man maar 
eens aan te spreken; 
zij daartoe een onbenullig verhaal op hing tegen de 
jongeman, die zich echter volkomen „blauw" hield; 
zij na twintig minuten talmen opmerkte; „Ik zal je 
eens wat vertellen, want ik geloof, dat ik jou moet 
hebben; heet jij Wim?"; 
de jongeman bevestigend antwoordde, waarop zij 
repliceerde: Flauwerd, had dat dan direct gezegd, 
snapte je dan niet, dat ik op jou stond te wachten? en 
om te tonen, dat zij zijn verloofde wel kende er nog 
aan toe voegde: „Hoe gaat het met Mien?"; 
de jongeman geheel verbluft opmerkte: „Maar juf- 
frouw, ik ken U beslist niet": 
op dat moment de echte Wim aan kwam rennen, 
waarmee een einde kwam aan dit pijnlijke misver- 
stand. 

Reeds eerder is de vraag gesteld: toon aan, waar- 
uit die bedreiging van uit het Oosten bestaat. Ik 
stel deze vraag opnieuw. 
Die verklaring, dat de Westerse cultuur van het 
Oosten uit wordt bedreigd, is volkomen bekende 
taal. Wij hebben haar vijf jaar lang gehoord. 
Goebbels heeft nooit anders in zijn mond gehad 
dan die uitspraak. 
Waar komt de dreiging, waarover de geachte af- 
gevaardigde sprak, vandaan? 

De vraag, of ik hetzelfde zou doen als indertijd 
Mussert deed, nl. met de armen over elkaar blijven 
staan, als het Westen door het Oosten wordt 
aangevallen, is dan ook een onzinnige vraag. De 
ondergrond er van is om opnieuw de gedachte te 
wekken, alsof het Westen door het Oosten zou 
worden aangevallen. Ik zeg nogmaals: Toon aan, 
waaruit die bedreiging bestaat. 

Laat mij er nu mee volstaan met te zeggen wat 
het doel is van die vraag. Dat doel is: een provo- 
catie om maatregelen tegen de communisten te ne- 
men, zoals uw vriend Haita in Indonesië heeft ge- 
daan. Mei provocateurs. Mijnheer de Voorzitter, 
heb ik mij nog nooit ingelaten en het is voor mij 
en vele anderen een geluk geweest, dat ik onder 
de bezetting een goede neus heb gehad voor de 
provocateurs. Deze provocatie is wel zo grof. dat 
men wel van al zijn zintuigen beroofd moet zijn 
om niet te proeven, wat daarachter steekt. Het is 
de Hitier-, de Goebbéls-, de Seyss-lnquart-methode, 
die opnieuw in toepassing wordt gebracht. 
Waar haalt men het vandaan om mij te vergelijken 
met Mussert? Men behoeft mij niet te vergelijken 
met Mussert, een ieder weet, dat ik dat niet ben, 
men behoeft mij niet te vragen of ik met de armen 
over elkaar zou blijven staan-, dat is niet nodig. 
Nooit, onder geen enkele omstandigheid zullen wij 
met de armen over elkaar blijven staan; steeds 
blijven wij de krachten van de vrede tegen de oor- 
log dienen. Onze partij zal geen verraad plegen 
tegenover de arbeidersklasse, niet aan hef socialis- 
me. Het is niet een vraag, die men stelt, maar een 
garantie. Wanneer men ons vraagt, wat wij zullen 
doen in de komende oorlog, dan zal dat afhangen 
van de handeling van die oorlog. Ik hen overtuigd- 
dat er in elk geval nog meer leden in deze Kamer 
zullen zijn, die op een dusdanige provocerende 
vraag, waarvan de bedoeling toch maar al te dui- 

delijk is, niet. zonder meer zullen ingaan. Er wordt 
bij gezegd, dan kan men er rekening mee houden 
bij deze begroting. Laat men eerlijk zeggen wat men 
wil. Maar ik zeg nogmaals: het is en het blijft een 
provocatie. 
Ik wil er echter aan toevoegen, dat ik nu reeds op 
dit ogenblik de afgevaardigden, die gisteren zo 
hebben gehetst, verantwoordelijk stel voor hetgeen 
uit deze progromstemming voortkomt. Men weet 
het, het is niets nieuws; wij hebben het gezien aan de 
aanslag op Togliatti en zovele anderen, op welke 
laffe wijze tegenover communisten wordt opge- 
treden. Wij zien het aan het optreden tegenover de 
leiders van het Indonesische volk. De heer Van der 
Goes van Naters draagt voor deze progromstem- 
ming en wat er uit voort komt de verantwoordelijk- 
heid: wij waarschuwen tegelijkertijd: Iaat men zich 
niet vergissen; de Communistische Partij in Neder- 
land is sterk genoeg om zich zelf en haar leiders 
te verdedigen, tegen welke provocaties ook." 

Dit is onzes inziens taal die houvast biedt. Voor wie 
thans nog mocht twijfelen aan het bestaan van een 
landsverraderlijke mentaliteit in de kringen van de 
C.P.N.-leiding geven wij nog een citaat uit een 
Waarheidsartikel over Stalin: 

Elke richtlijn, elke daad van Stalin betekent een 
samenvatting van geniaal politiek inzicht en prac- 
tische activiteit op ieder gebied en is een uiting van 
trouw aan zijn beginselen, zijn onverzoenlijkheid 
jegens alle vijanden van het volk, van zijn bedacht- 
zame vastbeslotenheid, zijn zeldzame doorzettings- 
kracht, zijn wijsheid en meesterschap en zijn ont- 
zaglijke energie. Hij spreekt meer door feiten dan 
met woorden. Ieder woord is een daad. Iedere daad 
is een ervaring, die tot nut strekt van de gehele 
mensheid, die zich daarvan eens in haar geheel 
rekenschap zal geven, zoals iedere inwoner van het 
land van hei socialisme dat nu doet. 
De communisten getuigen van hun onvergankelijke 
aanhankelijkheid aan deze man, wiens grootse ge- 
stalte deze een en dertig jaren, de jaren van het 
tijdperk van het socialisme, dat met de grote Octo- 
ber begon, overstraalt. Maar de beste hulde, die 
wij hem kunnen brengen is te werken en te trach- 
ten ons zijn leringen eigen te maken, is, zijn raad 
op te volgen in de geest van het ware proletarische 
internationalisme. 

Wij verbinden aan al dit fraais slechts één vraag; 
heeft de N.S.B. het reeds vóór de oorlog zo bont ge- 
maakt? 

JA zmexf, 

deiuoeld 

tand 

Op de kermis te Borne stond een reuzenrad. 
Iemand, die in één der schuitjes hoog de lucht 
in ging, draaide uit pure pret lampjes uit de con- 
structie en wierp die omlaag. Toen het rad was 
stilgezet en het schuitje met de pretmaker be- 
neden aankwam, wilde deze geen schadevergoe- 
ding betalen. Toen maakte de eigenaar van het 
reuzenrad gebruik van een machtsmiddel. Hij zette 
zijn attractie weer in beweging en liet de weer- 
spannige net zolang boven, tot de politie kwam 
om de zaak te regelen. Tot de „zaak" behoorde 
toen: schadevergoeding en bekostiging van de be- 
drijfsstoring. 

(Algemeen Dagblad). 

Het is nooit prettig, wanneer men het slachtoffer van 
een raddraaier wordt. Maar ditmaal vond de rad- 
draaier iemand, die hem de loef afstak en hem met 
eigen wapenen bestreed. Hij had er heel niet opge- 
rekend, dat de draaier van het reuzenrad het rad ZO 
zou draaien, dat hij „erin" draaide. 

G. B. Shaw heeft in een brief aan het weekblad 
„Statesman" uiteengezet, waarom zijns inziens 
Napoleon de slag bij Waterloo verloor. 
Het kwam doordat Napoleon, aldus Shaw. zich 
niet kunnende losmaken van de klassieke regelen 
der leerboekstrategen, geen gevecht wilde be- 
ginnen op nat gras. 
„Hij leverde zijn laatste slag precies zoals hij de 

■ eerste geleverd had, en verloor deze doordat de 
boeken zeiden, dat men nimmer een gevecht met 
cavalerie moest beginnen op bedauwd gras, doch 
moest wachten tot het gras was opgedroogd. 
Hij wachtte twee uur en gaf aldus Blücher de 
tijd met zijn Pruisen naar voren te dringen en 
hem de overwinning voor de neus weg te kapen, 
welke hij zichzelf had voorgesteld in de namiddag 
te behalen." 

(A.N.P.). 

, Die Shaw toch. We hopen, dat het artikel in de 
„Statesman" nog door meerdere gevolgd moge wor- 
den. Want we willen ook zo graag weten waarom 
Hitier de laatste wereldoorlog verloor. En we hebben 
zo het vermoeden, dat het maar een kleinigheidje 
was. Nu kunnen we wel veronderstellingen gaan 
maken, dat er een Perzisch tapijtje of zoiets was, 
dat hem te zwaar op de maag lag. maar we willen 
liever Shaw de kans geven het ons te vertellen. 
Het woord is aan de „Statesman". 

„OPTISCHE" BERICHTGEVING. 
U weet niet wat „optische" berichtgeving is? Wel, 
hier hebt U er een voorbeeld van. 

Kind v 
a 
l 
t pardoes uit het raam. 

Snapt U het? Men wil de kracht van een woord 
versterken door de erin, opgesloten beweging zicht- 
baar weer te geven. Tot welke grappige resulta- 
ten men kan komen bewijst onderstaand versje, dat 
ons onlangs onder ogen kwam. 

Een knaap ging naar zijn meisje toe 
Met felle harteklop 
En toen hij aan de huisdeur kwam 

op 
stoepje 

het 
zo 

hij 
Liep 

De vader stond al aan de deur 
Die zei; „Wat mot jij, blaag?" 
Hij greep het ventje in zijn nek 

oz 
6wB 
f'V 

•Bevjiuo 
Hoe de jongeman de stoep is afgekomen is ons zeef 
duidelijk, maar wij snappen alleen niet, waarom 
de typograaf de mogelijkheden van de „harteklop" 
niet dankbaar heeft aangegrepen. Misschien was de 
bladspiegel te klein? 
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W'j 
Jie wel eens het voorrecht heeft ge- 

noten van heel nabij getuige te zijn 
geweest van de enorme inspanning, die 
alle bij de filmproductie betrokkenen 
zich dagelijks getroosten om het publiek 
iets waarlijk goeds te kunnen brengen, 
zal zich niet kunnen onttrekken aan een 
gevoel van grote bewondering voor 
deze arbeid en het zal hem ongetwij- 
feld bij de beoordeling der eindresul- 
taten wat milder stemmen. 

WETERINGSCHANS • SCÈNE. 

Daarom nemen wij U mee naar een lelijk, 
stug uitziend gebouw aan het Kleine 
Gartmanplantsoen te Amsterdam; het 
Huis van Bewaring, in onze kringen beter 
bekend onder de naam: De Wetering- 
schans. Daar zullen enkele binnen-op- 
namen worden gemaakt voor de LO- 
LKP-film. 't Is eigenlijk maar een kleine 
scène, die moet worden opgenomen, een 
scène, die maar vijf en twintig seconden 
mag duren, maar er zijn een voorbe- 
reidingen voor nodig, die meer dan twee 
uren in beslag nemen, nog afgezien van 
algemene voorbereidingen als het op- 
scharrelen van de benodigde requisieten, 
het oproepen van de nodige figuranten, 
het verkrijgen van de beschikking over 
een rijksgebouw etc. etc., allemaal kar- 
weitjes voor de opnameleider, die niet 
eens verwonderd mag kijken als hem, zo 
maar langs de een of andere neus weg, 
wordt opgedragen om binnen de kortst 
mogelijke tijd voor een paar honderd 

figuranten te zorgen ten behoeve van 
de eerstvolgende scène. 
Wanneer de portier ons door ettelijke 
zwaar afgegrendelde deuren naar de 
gang heeft geleid, waar een en ander 
plaats zal moeten vinden (en nadat wij 
ons intussen hebben afgevraagd hoe een 
Gerrit de Stotteraar uit dit blok steen 
en ijzer heeft weten te ontvluchten), 
staan wij meteen midden in een bedrij- 
vigheid, die alles doet verwachten, be- 
halve dat nog een hele tijd geduld zal 
moeten worden geoefend, aleer het wer- 
kelijk „zo ver" is. Geduld, hebben wij 
bemerkt, is wel een van de meest onont- 
beerlijke eigenschappen voor een film- 
man. Als je denkt, dat eindelijk met de 
opname begonnen kan worden, gebeurt 
er steevast iets, wat alle berekeningen 
totaal onderste boven schopt. Aan zoiets 
raakt men echter wel gewend en niemand 
die daar nog iets bijzonders in bespeurt. 
De activiteit richt zich voorlopig op de 
installatie van alle benodigde apparaten. 
Iemand zeult met meters-en-mcters-lange 
kabels, die de voeding aan moeten voe- 
ren voor 'n stelletje enorme schijnwer- 
pers van maar liefst 5000 watt elk. Zes 
van die lampen moeten worden opgesteld 
mitsgaders nog 'n heleboel kleinere van 
2000 en 500 watt. Een ander is zacht 
kankerend bezig de rails uit' te leggen, 
waarover de camera-wagen zal moeten 
worden gereden om straks de op te ne- 
men bewegingen te kunnen volgen. Er 
tussen door lopen de regisseur en de 
script-girl de nodige aanwijzingen te 
geven. Wat er verder nog rondsjouwt 
is moeilijk te definiëren, maar zo op het 
oog schijnen ze tot taak te hebben de 

m 
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anderen zo hardnekkig mogelijk voor de 
voeten te blijven lopen. 
Plots floepen de lampen aan. De cellen- 
gang baadt in een zee van licht en de 
cameraman neemt zijn lichtproeven. 
„Iets te zwak", roept hij naar boven, 
waardoor terstond een geestigaard toe- 
schiet met zijn zaklamp om het aantal 
watts met één te vermeerderen, 't Is 
blijkbaar allang geen geestigheid meer. 
want de cameraman reageert er niet eens 
op. 
„Zo jongens, Jaten we het maar eens 
proberen," verzoekt de regisseur. Hij 
bladert wat in zijn draaiboek en leest de 
instelling er nog eens op na. „Ja, hier is 
het  vier moffen moet ik hebben. 
Hé. waar zijn mijn moffen?" 
Vier „moffen" komen aangesjokt. Ze 
hebben de loop van Waterloopleinders, 
maar het uiterlijk van teutoonse krijgers. 
„Kijk eens jongens, ik heb een klein rol- 
letje voor jullie," begint de regisseur 
gemoedelijk, waarna hij hun vertelt, dat 
ze Duitse bewakers voorstellen, die zich 
op een gegeven moment erg vrolijk moe- 
ten maken om een aantal ter dood ver- 
oordeelde illegalen, die de laatste uren 
voor hun fusillade gezamenlijk in de 
dodencel doorbrengen in gebed en zang. 
Om de beurt en elkaar verdringend moe- 
ten de bewakers door het kijkgaatje turen 
om zich daarop op de knieën te slaan 
van het lachen (het gegeven is ontleend 
aan het verhaal: Het gaatje in de cel 
uit „De Vijand Wederstaan". 
„Spreken jullie een beetje Duits?" wordt 
de spelers gevraagd. 
Vier hoofden knikken, zij het niet over- 
tuigend. 
„Prachtig, dan gaan we even repeteren. 
Jij, lange, zeg eens: Nah, was ist hier 
denn los!" 
„Noh, wat is er hier los!" 

„Neen: Was ist hier denn los!" 
„Noh, wat is er hier dan los!" 
„Goed. daarop zeg jij; Todeskandidatcn, 
werden morgen erschossen." 
„Todeskameraden, werden morgen ers- 
gossen." 
„Nog eens: Todeskandidafen, werden 
morgen erschossen." 
„O, ja: Todeskandidatcn, werden mor- 
gen ersgossen." 
Het geluid wordt pas later opgenomen, 
dus gaat het er alleen maar om, dat de 
stand van de lippen in orde is. De regis- 
seur blijft een half uurtje door oefenen. 
Dan begint het pas echt te worden. De 
cameraman kruipt achter de camera, de 
„bewakers" stellen zich op, de licht- 
jongens richten de schijnwerpers en de 
regisseur beveelt stilte. Iemand contro- 
leert de tijd op een stopwatch. 
„Camera klaar?" 
„Oké." 
„Spelers, opgelet  Beginnen " 
„Nah, was ist hier denn los!" 
„Todeskandidatcn, werden morgen er- 
schossen." 
„Lass mich doch endlich auch mal dran." 
„So ein Af f en theater." 
„Stop, stop, stop  Lange, jij moet 
niet te hard van stapel lopen. Rustig 
aan en niet te veel lachen  We doen 
het nog eens over." 
„We" doen het nog vele keren over, 
eer het naar de zin van de regisseur is. 
Dan geeft hij een flinke pluim en een 
warme kop koffie weg en hij prijst de 
jongens, die het zo best hebben gedaan. 
Intussen is het elf uur geworden en toen 
werd begonnen wees de gevangenisklok 
half zeven aan. 
Vijf en twintig seconden van de plus- 
minus zesduizend seconden durende film 
zijn weer geknipt. 

TOON. 

Hef lijkt echt, maar het is gelukkig maar spel. Pastoor Victor en Wolfgang 
Cordan, litterator, maar bij de LO'-LKP.-film de rol van SD.-officier spelend, in 
een niet mals doel. 

r r r t. 

*7 o hebben wij weer iets, dat het overdenken waard is. 
De Russen hebben gezegd, dat het uiterst billijk is. dat Polen en Rusland 

een slordige tweehonderdvijftig kilometer zijn opgeschoven naar het Westen, 
als uitvloeisel van de tweede wereldoorlog. 
Nu kan het wel wezen, dat de Duitsers op de duur een beetje in het gedrang 
komen, maar daar heeft men ook al een uitweg voor gevonden, 
—• Kijk, zegt men, Duitsland moet ook opschuiven naar de kust toe en 
zoetjesaan de gebieden, die tijdens de Middeleeuwen Duits territorium waren, 
in de komende decennia weer gaan overstromen. Nederland, België en 
Frankrijk moeten dus de sigaar worden. De Duitsers zulten hier op de lange 
duur de lakens moeten gaan uitdelen.... 
Daar zitten wij nu met ons goeie gedrag. Wij, die niks moesten hebben 
van het: Duitsland over alles, zullen in de toekomst worden overstroomd 
door Moffianen. Zo wil Rusland hef tenminste hebben. 
Als iemand nu denkt, dat de ouwe uitsmijter een fabeltje vertelt, dan heeft 
hij het lelijk mis. De duim van de minzame ondergetekende is niet in staat 
om dergelijke toekomstplannen te produceren, weshalve ze er ook niet uit- 
gezogen kunnen worden. Neen. doch de Berlijnse correspondent van de 
N.R.C. heeft onthuld, dat bovenstaande theorie wordt verkondigd op de 
hogere krijgsscholen in Rusland. 
Hef geheel komt wonderwel overeen met hetgeen de man met het snorretje 
destijds zijn satellieten voorhield. Geloof maar, dat de Duitsers, die nog altijd 
uniformen aanbidden en opnieuw dromen van een Krieg, doch nu zónder 
pech. best te spreken zijn over deze theorie. 
Laten wij ons intussen niet al te ongerust maken. Ze zijn er nog niet. Maar 
wél is het nodig, dat wij waakzaam blijven en alle expansiezucht van onze 
Oosterburen openlijk signaleren. Dat wil dus zeggen, dat wij niet moeten 
gaan zitten dutten, maar ons verantwoordelijk dienen te voelen voor de 
kinderen, die rondom ons taferen en die nog geen begrip hebben van de toe- 
komst en de gevaren, die dreigen. 
Vandaag blijkt het nog mogelijk, dat iemand, die in een kroeg aan de 
Martelaarsgracht te Amsterdam „Heil Hitier" durft roepen, weldadig wordt 
afgerost: maar als wij niet op onze tellen passen, zouden onze kinderen 
het kunnen beleven, dat iemand, die dan „Weg met Hitiers opvolgers" durft 
roepen, eveneens bont en blauw wordt geslagen. 
En daar is het niet om begonnen. 

Die zich noemt, J ^ 
s<U OUutt 

. 



WELLINGTON BOMMENWERPER 

B77 KEERDE NIET TERUG 

Opsporing van Britse 

vliegtuigbemanning verzocht 

's-Gravenhage, 25 September. De procu- 
reur-generaal bij het gerechtshof te 
's-Gravenhage deelt het volgende mede: 
Op de 24ste September J.I., des ochtends 
om zes uur, is onder de gemeente L. een 
vliegtuig van vermoedelijk Engelse na- 
tionaliteit neergekomen. De bemanning, 
ongeveer vijf man, is voortvluchtig. Op- 
sporing, aanhouding en voorgeleiding bij 
de dichtstbijzijnde Wehrmachts- of Poli- 
zeidienststelle wordt verzocht. Voor de 
aanhouding wordt een beloning uitge- 
loofd van f 500.—. 

De voorpagina van het ochtendblad van 
26 September 1940. Grote koppen die 
ons toeschreeuwen: 100.000 k.g. bom- 
men op Gibraltar; 122.443 Brt. tot zin- 
ken gebracht; zware bomaanval op Lon- 

den; geen sprake van aardappeldistributie in Ne- 
derland, en rechts boven aan de pagina een dik- 
omlijnd bericht: „Opsporing van Britse vliegtuig- 
bemanning verzocht." 
We lezen het, op weg naar kantoor, in de trein 
en wijzen goede kennissen op dit bericht. Laat-ie 
fijn zijn! Die zijn de moffen te glad af. Je put 
weer moed uit het kleine berichtje, want om de 
waarheid te zeggen, erg rooskleurig staat „de 
zaak" er nu niet direct voor. Nederland, België 
en Frankrijk hebben de wapens neergelegd. De 
laatste Britten werden via de hel van Duinkerken 
naar Engeland geëvacueerd. 
Engeland, onze laatste hoop. Zal dit land het 
houden? Churchill „beloofde" bloed, zweet en 
tranen en de „belofte" gaat al in vervulling. Dag 
op dag denderen de Moffenbombers over, die van 
schiphol westwaarts over de Noordzee hun moor- 
dende last zullen afwerpen op het laatste bolwerk 
van onafhankelijk Europa. Ademloos volgen we 
de luchtoorlog. We vergelijken de verliezen van 
de Mof boven Londen en van de Tommy bij zijn 
aanvallen op Nazidonië en de bezette gebieden. 

Om 6 uur verschijnt het Avondblad, wat wereld- 
nieuws betreft een getrouwe copie van het mor- 
gendito. Het Wehrmachtsbericht meldt: „Bom- 
aanvallen op de Reichshaubtstadt zonder succes. 
Enkele optrekjes en buitenhuisjes werden ver- 
nield. Tien Britse vliegtuigen werden neergescho- 
ten." We vouwen de krant open. Op de voor- 
pagina, bovenaan, prijkt een foto van de neerge- 
schoten bommenwerper, die een noodlanding 
maakte op een weiland. Vier gehelmde wacht- 
posten staan ervoor, een gelaarsde platpet grijnst 
ons triomphantelijk toe voor de mitrailleurkoepel. 
En naast de foto staat het bericht, dat we steeds 
gevreesd hebben. Britse vliegtuigbemanning ge- 
vangen genomen. 
Dus weer is de mof overwinnaar, en wat het nog 
treuriger maakt, niet door eigen initiatief. Neen: 
de activiteit van de Wsche politie maakte dit 
mogelijk. 500 gulden beloning! Verradersloon! 
Judasloon! Allen zijn aan de moffen overgeleverd. 
Tsjechen zijn het, mensen als wij, wier Vader- 
land ook bezet is, die vochten voor hun vrijheid, 
voor recht en menselijkheid. Vijf vrijheidshelden, 
door „Nederlandse" politie de vijand in handen 
gespeeld ö, honderd gulden per stuk. Geld stinkt 
niet, maar na de oorlog, dan komt een andere 
tijd! 

Ze hadden namen, die wij Nederlanders niet 
uit kunnen spreken, namen met drie mede- 

klinkers achter elkaar. Zes vrienden waren het, 
drie waren officier en drie sergeant. Knarsetan- 
dend, met tranen in de ogen, zagen ze hun land 
ten ondergaan, overstroomt door de Duitse hor- 
den. Zij hoorden de brallende soldatenliederen 
weerklinken in de straten van hun Praag en 
voelden de grond dreunen onder de rupsen der 
tanks en zwaar bespijkerde soldatenlaarzen. Maar 
ze wisten dat dit het einde niet was. Met groot 
gevaar slaagden ze er in om in de zomermaanden 
van 1939 uit Tsjecho-Slowakije weg te komen, de 
vrijheid tegemoet. In Frankrijk waren begrijpen- 
de vrienden, die ze met open armen ontvingen. 
Maar stilzitten konden ze niet, neen, meevechten 
tegen de overweldiger van hun Vaderland om 
eens als vrije mensen het vrije Praag binnen te 
marcheren! Zo namen ze dienst bij de Franse 
luchtmacht, totdat deze, na de capitulatie van 
Frankrijk, ophield te bestaan. 

p,... 

Is het daarom dat die verdwenen vliegtuigbeman- 
ning ons zoveel belang inboezemt? Of zijn we 
zich aan de strohalmen vastklemmende dren- 
kelingen? Neen, dit laatste zeker niet: we geloven 
niet in een Duitse overwinning, maar een be- 
richt als in het ochtendblad van 26 September 
1940 beurt ons op, omdat we hierin een overwin- 
ning van onze kant zien. En zoiets hebben we 
nodig in de tijd van Duitse fanfares en mofs 
machtsvertoon. Daarom boezemt dit berichtje 
ons meer belang in dan het lange betoog over d« 
aardappeldistributie, en onze enige vrees is: als 
ze nu maar niet worden gepakt. 

* 
Wellington- 
bemmentverper 
B 7788 keerde 
niet terug. 

Betekende dit het einde van hun verzet? Neen, 
ze staken de verbeten koppen bij elkaar. Hier in 
Frankrijk was de strijd afgelopen, maar Enge- 
land stond nog pal. Dan haar de overzgde. Van 
daar zou de opmars naar Praag beginnen. 
2 Augustus 1940 kwamen ze in Engeland aan. Er 
was gebrek aan allen en alles, dus het devies was: 
aanpakken. Ze kregen een Wellington-bommen- 
werper L 7788 — en maakten deel uit van het 
311e (Tsjechische) Escadrille van de R.A.P. 
Praag, dit was hun doel, maar ook de drijfveer 
die hen voortjoeg. Praag vrij! Tsjecho-skwakije 
vrg! Met dit devies voerden ze hun opdrachten 

uit. Met dit devies gingen ze ook in het nachte- 
lijk duister van 24 September 1940 de lucht in 
met als doel; Berlijn, het hart van de Satanische 
roversbenden, het broeinest der Hitler-horden. 

In de vroege morgenuren was de opdracht uit- 
gevoerd. De terugtocht naar hun tweede Vader- 

land werd aanvaard. De moffen waren die nacht 
lastig. Nu de strijd in Frankrijk was afgelopen, 
was er veel geschut vrg gekomen en naar de 
Heimat gedirigeerd. Weliswaar vielen de bom- 
men van de R.A.F. vrijwel steeds op weilanden 
en zomerhuisjes, maar ze konden per ongeluk 
eens midden in de Reichshauptstadt terecht 
komen. Dus: meer afweer. L 7788 ondervond 
de last hiervan. Op de terugweg kreeg de Wel- 
lington een voltreffer die, ofschoon verder vliegen 
mogelijk was, de snelheid aanzienlijk verminder- 
de. Totdat boven Holland de rechter motor in 
brand vloog en de linker stopte. Kundig als 
altijd maakte de commandant een noodlanding 
op een weiland, nabij een bosrand. Niemand was 
gedeerd en geen mof te zien. Dus na een korte 
krijgsraad: vluchten naar het bos, daar een 
schuilplaats zoeken waar de dag doorgebracht 
zou worden en dan weer proberen te ontsnappen. 
Drie maal is scheepsrecht en twee maal was een 
ontsnapping al gelukt. Ze gingen op pad, de 
radio-telegrafist gewapend met een seinpistool, 
dat hij inderhaast bij zich had gestoken. Ze be- 
reikten de bosrand en vonden hun schuilplaats, 
in een kippenhok, veilig in de tuin van een grote 
buitenplaats: Huize „D". 

De Duitsers vonden 's morgens de bommenwer- 
per zonder bemanning. De hele dag waren ze 

in de weer. Huiszoekingen werden gedaan, men- 
sen gearresteerd en weer losgelaten. Den Haag 
begon er zich mee te bemoeien. Een Wellington- 
bommenwerper heeft een bemanning van vijf é, 
zes personen. Die te laten ontsnappen was toch 
al te gek. Weef werd gezocht, doch zonder suc- 
ces. De Duitsers konden het niet redden. 
Dezelfde nacht ratelden de telexmachines op de 
krantenbureaux: vijfhonderd gulden beloning 
voor wie de vliegers opspoorde. Politiebureaux 
in de omgeving werden ervan in kennis gesteld: 
de beloning geldt ook voor politie-ambtenaren. 

De volgende morgen rinkelt in een naburig 
politiebureau de telefoon. Een hoofdagent 

neemt de hoorn van de haak: „Hier politie- 
bureau". Aan de andere kant van de lijn spreekt 
een gejaagde vrouwenstem. De agent noteert en 
geeft het bericht door aan zijn commandant. „De 
Barones van Huize „D" belde op. Er zitten 
vreemde militairen bij haar in het kippenhok. 
Waarschijnlijk zijn het Engelsen." 
De commandant denkt na. Wordt innerlijk de 
strijd tussen goed en kwaad uitgevochten? We 
weten het niet. Is het wel zo geweest, dan heeft 
het kwaad een volledige overwinning behaald. Een 
agent, die vlot Engels, Frans en Duits spreekt, 
wordt naar Huize „D" gestuurd. Hij gaat, verge- 
zeld van de commissaris, de inspecteur en vier 
hoofdagenten. Let wel lezer, geen Grüne Polizei, 
of ander moffentuig', maar Nederlandse politie- 
mannen. Zij komen bij Huize „D" en groeten de 
Barones en haar Tsjechische dienstbode, die ge- 
ïnteresseerd het verloop van de gebeurtenissen 
gadeslaan. 
Uit het kippenhok worden drie Tsjechen gehaald. 
De taalkundige agent doet het woord. Eén van 
de vliegers is de radio-telegrafist. Lijkwit, doch 
met vlammende ogen kruipt hij uit het stoffige 
kippenhok. Hij ziet de politiemannen en weet het: 
de zaak is verloren, een derde ontsnapping is 
niet meer mogelijk. Dan neemt hij het seinpistool 
en richt het tegen het hoofd. Een korte, scherpe 
knal weerklinkt door het najaarswoud, echo't 
tegen de achtergevel van het huis en versterft. 
Het lichaam van de jonge Tsjech ligt op de 
grond, vóór de politie. Hg is bewusteloos. Nóg 
kunnen de belagers terug! Nóg is het niet te 
laat! Maar het kwaad, dat zij begonnen, wordt 
voortgezet. De seiner wordt overgebracht naar 
een ziekenhuis in Den Haag. Zonder bij bewust- 
zijn te komen, overlgdt hij daar en rust nu op 
een van de 550 oorlogskerkhoven in Nederland, 
zijn graf gekenmerkt door een wit kruis met een 
naam, een nummer en een datum  Zijn ver- 
melding komt zelfs niet voor in het avondblad. 
Zgn zaak is, voor de Duitsers, af. 
De andere vliegers worden overgebracht naar 
de moffenpolizei, Plein 2 te Den Haag. De overl- 



Britse vliegtuigbemanning 

gevangen genomen 

VGravenhage, 26 September. Van be- 
voegde zijde wordt medegedeeld: door 
de activiteit van de Wsche politie is het 
gelukt in de loop van 25 September drie 
leden van de bemanning van het in de 
morgen van 24 September te L. neer- 
gekomen vliegtuig gevangen te nemen. 
Zij zijn gisteravond op de buitenplaats D. 
bij V. aangehouden. Waarschijnlijk zijn 
het drie Tsjechen. In de loop van de 
daaropvolgende nacht werden te V. nog 
twee leden der bemanning gearresteerd. 
Allen zijn aan de Duitse militaire auto- 
riteiten overgeleverd. 

gen worden gearresteerd door de politie van een 
naburige plaats, die er ook een beloning voor 
ontvangen zal hebben, althans van de vijfhon- 
derd zilverlingen werden er slechts driehonderd 
verdeeld in de eerstgenoemde politiepost. De 
agent, die talen spreekt, kreeg er 75 van, even- 
als één van de hoofdagenten. De commissaris, 
de inspecteur en de drie anderen krijgen elk 
dertig gulden. Tweemaal vijf en zeventig plus 
vijf maal dertig is driehonderd gulden. Drié- 
honderd gulden verradersloon. Het had ze in de 
zak moeten branden, ze hadden ze weg moeten 
smijten, ze hadden geen rustig ogenblik meer 
moeten kunnen hebben. Maar neen, niets van 
dit alles gebeurt. Wel iets anders: een van de 
hoofdagenten beklaagt zich bij de commissaris: 
Waarom kreeg hij maar dertig gulden, en die 
andere, de gewone agent, die talen spreekt, wel 
ƒ 75.— ? 

Van Den Haag uit worden vijf vliegers op 
transport gesteld naar een Duits kamp. Het 

zijn Tsjechen, uit bezet gebied; verzetsmensen, 
die in het openbaar vochten. Ze werden neerge- 
schoten in een ander gebied, bezet door dezelfde 
vijand. Maar hier werden ze verraden, verraden 
door mensen, die onder hetzelfde juk zuchtten. 
En op een stille dodenakker warrelen goudgele 
herfstbladeren neer op een vers gedolven graf, 
dat door de gouden zon belicht wordt. Vijf en 
één, dat is zes. 
Zes vrienden, die vochten voor een vrij Praag en 
een vrij Tsjecho-Slowakije. 

We gaan nog even terug en verplaatsen ons 
in onze gedachtengang van September 1940, 

toen we het avondblad lazen. Later, ja later, 
na de bevrijding, dan zal het in orde komen, 
dan zullen de schuldigen gestraft worden. 
Nu is het later, en zijn we drie en een half jaar 
vrij. De vijf vrienden zijn weer in Praag. Ande- 
ren hebben hun wapenen overgenomen en er 
verder mee gevochten. Praag heeft zijn bevrij- 
ding .meegemaakt, en tranen van ontroering 
rolden over hun uitgeteerde wangen, toen ze in 
het Duitse gevangenkamp het heuglijk nieuws 
vernamen. 
Drie en half jaar later: Op de stille dodenakker 
is nog steeds een graf, tussen vele andere, met 
een voor ons moeilijke naam, een nummer en een 
datum: 24-9-1940. Komend uit bezet gebied, ge- 
sneuveld in bezet gebied. 
Drie en een half jaar later; de inspecteur is nu 
districtscommandant, evenals de commissaris; de 
hoofdagenten zijn bevorderd tot adjudant en 
brigadier. 
Drie en een half jaar later: we zijn weer een 
ervaring rijker en een ilusie armer geworden, 
neen, ik zeg het te zwak: de illusie van 26 Sep- 
tember 1940, bij het lezen van het avondblad, is 
een schrijnende, in- en indroevige desillusie ge- 
worden. 

„FREEK". 

Sociale problemen bij de verzorging 

van de slachtoffers van het verzet. 

Schreven wij een vorig maal over de moeilijkhe- 
den, die zich kunnen voordoen in een gezin, 

waarvan de man gevallen is in het verzet en de vrouw 
alleen zonder kinderen achterbleef, ditmaal wil ik Uw 
aandacht vragen voor de gezinnen met kinderen. 
Het is onmogelijk om in enkele korte schetsen, waar- 
uit deze artikelenreeks be- 
staat, alle moeilijkheden 
volledig weer te geven. Im- 
mers, in een gezin met 
kinderen zijn de moeilijk- 
heden zeer uiteenlopend en 
soms ook veel ingewikkel- 
der dan in een gezin zon- 
der kinderen. 
Wanneer het goed is, heeft 
het gezin zich sterk en 
krachtig aaneen gesloten na 
het verlies van de vader. 
Het is een eenheid gewor- 
den. Moeder en kinderen steunen en helpen elkaar 
en naast het regelmatig maandelijks contact en het 
bezoek namens '40-'45 met ^en verjaardag, verloopt 
alles vrij vlot en is er weinig aanleiding tot moei- 
lijkheden. Jammer genoeg is het aantal van deze ge- 
zinnen beslist in de minderheid. De zorg voor die 
gezinnen, waar het minder goed gaat. drukt als een 
zware last. Meestal ligt de oorzaak grotendeels bij 
de moeder en in mindere mate bij de kinderen. Moe- 
der is alleen niet opgewassen tegen de moeilijkheden. 
Is de toestand in het gezin tijdens het leven van de 
man zo geweest, dat man en vrouw samen het gezin 
steeds krachtig geleid hebben, dan ziet men dikwijls 
dat nu de vrouw alleen de moeilijkheden wel het 
hoofd weet te bieden. 
Groot is echter het aantal gezinnen, waarin de man 
de grote leidinggevende figuur in het gezin was, zo- 
dat door zijn heengaan ook voor het financiële be- 
heer en de opvoeding van de kinderen, een niet te 
vullen leemte is ontstaan. Het gaat met de kinderen, 
die soms geheel verkeerd worden aangepakt, van 
kwaad tot erger. Kleine misdrijven worden gepleegd, 
kinderpolitie en kinderrechter komen er aan te pas 
en voor dergelijke gezinnen is een vooral voor zijn 
of haar taak berekende maatschappelijk werk (st) er 
de enige verantwoorde oplossing. De moeder moet 
weten, dat er een instelling achter haar staat, die 
haar krachtig steunt, maar ook wijst op haar eigen 
fouten en tekortkomingen. 
In dit verband wil ik niet nalaten nog eens een drin- 
gend beroep te doen op alle oud-illegale werkers, 
door er aan de hand van een voorbeeld op te wij- 
zen, hoe groot onze verantwoordelijkheid is ten op- 
zichte van de gezinnen van onze gevallen vrienden. 
Men gebruikt in woord, geschrift, gedicht, bij her- 
denkingen, enz. zo graag het gezegde: „Opdat wij 
niet vergeten". 
Ja, opdat wij niet vergeten, neem ik U mede in een 
normaal, gezond Hollands gezin, man, vrouw, 2 kin- 
deren. Een flinke jongen en een levenslustig meisje. 
Een gezin, zoals er gelukkig voor 1940 en ook thans 
vele zijn in ons goede Vaderland. Het gezin, waarbij 
U en ik op bezoek gaan, is het heiligdom van een 
politiebeambte in een grote stad. 
Zoals het beschreven is, behoeft U links en rechts 
niet te gaan zoeken, want ik geef U de verzekering, 
dat U het niet zult vinden. Ook de personen, die mij 
bij het schrijven voor ogen staan, zullen zichzelf 
hierin niet kunnen herkennen. 
Een heel verhaal kan ik U vertellen, hoe het was 
in 1940, hoe bet gegaan is tijdens de bezettingsjaren 
en hoe het nu is. 
Een Vader, die regelmatig en zeer plichtsgetrouw als 
dienaar van het wettig gezag vol ambitie zijn beroep 
uitoefende; een vrouw, met wie hij lief en leed deelt, 
grote en kleine zorgen bespreekt en waarmee hij 
nauw samenwerkt bi) de opvoeding van zoon en 
dochter, die dól zijn op hun Vader. Hij is immers een 
sterke man. De jongens op straat hebben ontzag voor 
hun Vader, die voor de grootste boef niet op zij gaat; 
een revolver draagt; soms op een motorfiets rijdt. 
Wat een kerel! 
Ja, wat een kerel! Dat ondervonden de moffen ook, 

STICHTINGSKALENDER 
Evenals in voorgaande jaren verschijnt ook nu weer 
een speciale Stichtingskalender, ditmaal uitgegeven 
door het districtsbureau van de Stichting te Amster- 
dam. Wie kennis heeft gemaakt met de kalender van 
het bijna al weer verstreken jaar, zal weinig aanspo- 
ring behoeven om ook de opvolger met eenzelfde be- 
langstelling te begroeten. Het formaat is zeer royaal, 
terwijl aan de typografische verzorging niets ont- 
breekt. 
Elk blad geeft voor drie maanden in duidelijke letters 
en cijfers de datum aan. De illustraties — crayontcke- 
ningen — staan alle in verband met het karakter van 
de Stichting. Met name willen wij noemen de zeer 
suggestieve tekening van de erebegraafplaats te Bloe- 
mendaal en van het imposant getroffen Nationaal 
Monument te Amsterdam. 
De prijs van deze kunst-kalender bedraagt slechts 
f 1.50, te storten op girorekening 194045 of te voldoen 
per postwissel ten name van de Stichting 1940—'45. 
Vondelstraat 11 E, Amsterdam. 

Een kalender heeft een ieder nodig, waarom zou U 
dit Jaar niet eens een Stichtingskalender nemen? U 
steunt er het werk van de Stichting mee en tegelijk 
verschaft U zich zelf het genoegen van een fraaie 
wandversiering, die even zin- als stijlvol is. 
Bestel deze kalender nog heden door invulling van 
onderstaande bestelbon of door directe overmaking 
van f 1.50 en zorg, dat ook Uw vrienden en kennissen 
niet achterblijven. 

BESTELBON. Stichting 1940-'45 
Vondclstraat 11 E 
Amsterdam. 

Stuurt U mij     ex. van de Stichtings- 
kalender ad ƒ 1.50 per ex. 
Naam  
Adres ,    
Woonplaats     
Het verschuldigde bedrag zal ik direct na ont- 
vangst per giro/postwissel voldoen. 
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want deze man weigerde het voorbeeld te volgen, 
van helaas velen van zijn superieuren en collega s 
die maar al te gewillig deden, wat de Duitsers vroe- 
gen, maar deze Vader werkte de moffen tegen; eerst 
in 't klein, daarna in 't groot. De zorgen, die dit 
illegale werk met zich medebracht werden door man 

en vrouw dapper gedragen. 
Ook de kinderen voelden 

i «ngyry dit aan en in stilte groeide 
*9 M de trots en de eerbied, die 

— zij voor hun Vader koes- 
terden. Totdat  Ja, en 
het verdere van het verhaal 
is gauw verteld. 
Een collega verraadde Va- 
der. In October 1944 werd 
hij gearresteerd en 10 da- 
gen later gefusilleerd. Droef- 
heid en bitterheid! Met deze 
woorden is de stemming 

in het gezin getekend. Haat tegen de bezetters en de 
landverraders wortelde diep in het hart van het 
oudste kind, de nu 14-jarige jongen. Ook hij meende 
op zijn manier zijn Vader te moeten wreken. In de 
hongerwinter zwierf hij rond, gapte voedsel voor 
Moeder en zijn zusje, deed de moffen afbreuk waar 
hij kon en vond bevrediging in de schavuitenstreken, 
die hij uithaalde. Hij wierp vuil in de benzinetank 
van een geparkeerde Duitse wagen, sneed fiets- en 
autobanden kapot en stookte thuis de kachel met 
houten borden van de Duitsers. 
En hoe ging het na de bevrijding in dit eerst zo 
zonnige, gelukkige gezin? Tragisch. Moeder komt 
niet heen over het grote verlies, voelt zich sterker 
aangetrokken tot haar dochter, die een sterke moe- 
derbinding blijkt te bezitten, dan tot de zoon, die 
doorgaat met zijn kwajongensstreken en niet be- 
grijpt, dat, wat in de hongerwinter wel mocjjt, nu niet 
meer door hem gedaan mag worden. 
Het ergste, wat moeder en zoon kan overkomen ge- 
beurt helaas. De jongen wordt bij een kleine diefstal 
betrapt door een oud-collega van zijn vader, die 
tijdens de oorlog duidelijk aan de verkeerde kant ge- 
staan heeft, twee jaar geen dienst mocht doen en nu 
weliswaar gedegradeerd toezicht houdt als agent 
van politie op goede en minder goede Nederlanders. 
Ergerlijk treedt deze man op. „Zo ventje, je blijkt 
dus dezelfde streken op je kompas te hebben als Je vader.' 
De Stichting 1940—1945, die de Moeder zo goed mo- 
gelijk door haar moeilijkheden heen helpt, weet ge- 
daan te krijgen, dat deze jongen er met een berisping 
afkomt. Op verschillende manieren wordt er met 
Moeder en zoon gesproken, maar helaas, de kleine 
baas heeft de smaak te pakken en gapt links en 
rechts tot zelfs uit de portemonnaie van zijn Moeder, 
die wanhopig wordt en met het voorstel komt de 
jongen, die zij niet aan kan en tegen wiens streken 
zijn zich niet opgewassen voelt, onder toezicht te 
laten stellen. 
En nu begint een nieuwe lijdensweg. Twee met veel 
zorg en deskundige hulp uitgezochte pleegvaders 
nemen Coen, zo heet het jonge boefje, achtereenvol- 
gens op. Maar Coen maakt het de ene pleegvader 
nog moeilijker dan de andere. Uiteindelijk komt hij 
terecht in een internaat, waar men zich speciaal toe- 
legt op het opvoeden van moeilijke jongens. Hoe is 
het daar met onze Coen gegaan? Het verhaal neemt 
een einde met een citaat uit het rapport, dat de Di- 
recteur van dit internaat zond aan het plaatselijk 
Bestuur van de Stichting 1940—1945. 
Vraag: Hoe was de eerste aanpassing in de inrichting? 
Antw.: De jongen was in het begin van zijn aanwe- 

zigheid zeer sterk teruggetrokken, kon maar 
moeilijk wennen en het kwam ons voor, dat 
hij veel last had van heimwee. 

Vraag: Hoe gedraagt de jongen zich verder, welke 
indruk maakt hij op U? 

Antw.: Coen is een jongen, die steeds in het middel- 
punt van de belangstelling wil staan. Kent men 
hem niet en komt men voor 't eerst met hem 
in contact, dan geeft hij de indruk oprecht 
en eerlijk te zijn. Naderhand blijkt dan vaak, 
dat hetgeen hij verteld heeft in het geheel niet 
strookt met de waarheid. Men kan dat oneer- 
lijkheid noemen. Het zou echter ook kunnen 
zijn, dat de zeer ruime fantasie, waarover deze 
knaap beschikt, hem in deze parten speelt en 
hij dus dingen vertelt als waarheid, die in 
zich enkel imaginair zijn. 
De dood van zijn Vader schijnt een diepe in- 
druk op hem gemaakt te hebben. Vaak loopt 
hij met een foto rond en vraagt dan herhaal- 
delijk of hiervan geen afdruk gemaakt kan 
worden. Na de dodenherdenking, hier in huis 
gehouden, vond de leider hem 's avonds snik- 
kend in bed met de foto van zijn Vader, naast 
zich op 't hoofdkussen. Wordt deze jongen 
iets geboden of verboden, dan zegt hij vaak: 
„Ik zal het toch wel aan mijn Vader zeggen". 
Hiermede bedoelt hij dan iemand van het 
technisch personeel, doch dit is niet steeds 
dezelfde persoon. 

Vindt U ook niet, dat bruggen en wegen herstellen, 
polders leegmalen, kortom materiële oorlogsschade 
herstellen, gemakkelijker is en eervoller, dan mede te 
werken aan het herstel van de aan onze zorgen toe- 
vertrouwde gezinnen? A. J. TEUNISSEN. 



EKQUIS 

Op 22 October plaatsten wij een hoofdartikel: 
„Onze gevallenen, de politieke delinquenten en 

wij" van de heer F. Omta. 
Dit artikel heeft nogM wat lezers naar de pen doen 
grijpen. 
De brieven, die wij ontvingen, geven wij, omdat zij 
niet rechtstreeks ingaan tegen genoemd hoofdarti- 
kel, thans liever zonder commentaar aan de lezers 
ter overweging. 

* 
De heer Omta had vele zaken in verband met zijn 
artikel behandeld. Eén daarvan was een oproep 
om zich op te geven voor de Nationale Reserve. Een 
ander punt betrof onze oorlogsvrijwilligers in Indië. 
Op deze twee zaken gaat de volgende brief nader 
in. 

Mijne Heren, 
Naar aanleiding van het stuk in „De Zwerver" van 
22 Oef. '48 van F. Omta, wou ik even opmerken, 
dat de schrijver zich erg vergist, wanneer hij meent, 
dat de lezers van „De Zwerver" futloos zijn en 
slapen. Lezers van „De Zwerver" slapen niet, maar 
zijn klaar wakker, anders waren het geen lezers 
van „De Zwerver" meer. De slapers hebben al lang 
opgehouden langer „De Zwerver" te lezen. 
Waarom de Zwerver-lezers zich dan niet aanmel- 
den bij nationale reserve, grensbewaking, hulp- 
politie enz.? 
Vooreerst hebben we nodig om „Over alle ergernis- 
sen heen te komen" (om met Admiraal Helfrich te 
spreken). Ten tweede zijn wij niet militair van aan- 
leg en ligt hef ons niet, ons aan te melden bij natio- 
nale reserve en grenswacht. Wij missen hier het 
vredesinstituut van: „Als het moet"; ik bedoel de 
B.V.L. van vroeger. Begrijp mij goed, het gaat mij 
niet om de B.V.L. of de personen van de B.V.L. Ik 
bedoel: dat soort instituut, waar we ons als burger 
konden aanmelden en ook burger bleven. Maar daar 
zitten voor velen onaangename herinneringen aan 
vast, en daarom wil men zoiets niet terug. 
Daar de surrogaat-organisaties niet slagen, heeft men 
iets nieuws gemaakt: „Steun aan het wettig gezag". 
Dit klinkt beter, maar wat men hier mee wil is nog 
niet bekend, men hoort er niets van. Zou het mis- 
schien alleen zijn om met deze mooie naam ons toch 
te lokken in de eerstgenoemde surrogaat-organisaties? 
Ten tweede noemt de schrijver zelf een reden waar- 
om wij ons niet zo vlug opgeven. Hij is drie jaar lid 
geweest van een zuiverings-commissie; heeft nooit 
één geval behandeld en werd tenslotte bedankt voor 
de vele bewezen diensten. Ik heb ook de eer gehad 
om in een zuiveringscommissie zitting te mogen heb- 
ben; wij hebben verschillende gevallen gezuiverd n.l. 
van de politie. Maar wat bleek mij laten de geval- 
len, die wij er uit gezuiverd hadden, werden er van 
hoger hand weer ingezet. De resultaten van Uw en 
mijn zuiveringscommissie waren uiteindelijk hetzelf- 
de: nihil. 
Waar zitten nu de gevallen, die wij moesten zuive- 
ren? Weet U waar ik bang voor ben? Hiervoor; ik 
geef mij op bij de zgn. hulppolitie, we komen in actie 
en bemerken, dat de Commandant dezelfde is die ik 
er vroeger uit gezuiverd heb, omdat hij onder de 
moffen de Joden ophaalde. Waarom zou hij onder 
de Russen de zelfde draai niet weer nemen? Hiermee 
beweer ik niet, dat onze politie in zijn geheel niet 
te vertrouwen is. Maar ik ken de verkeerde gevallen 
niet meer. 
En hoe ging het de goeden, die ondergedoken 
waren? 
Werd hun niet vaak gezegd, toen ze terug waren bij 
hun baas, die onder de moffen doorgewerkt had; „U 
is zo lang buiten dienst geweest, dat U geen kans 
maakt op bevordering"? 
De officieren, die gewillig in slavendienst van de 
bezetter zich meldden, werden gerekend vanaf die dag 
in werkelijke dienst te zijn opgekomen. Niet aldus 
de officieren, die ondergedoken waren en in het ver- 
zet werkten. U noemt onze O V W.-ers; hulde aan 
hen. maar kunt U hun teleurstelling ook maar een 
beetje vergoeden? 
Och, Mijnheer Omta, het is geen slaap of futloos- 
heid, de hele zaak is rot. Geef ons kerels als Jhr. 
Tjarda, als Admiraal Helfrich en wat meent U, dat 
er één van de oude illegale werkers achterbleef? 
Was het maar slaap, dan werden we wel gewekt 
door het gerommel in het Oosfen. Maar we horen 
het gerommel wel; maar we weten niet, waar we 
ons moeten melden. B. H. S. 

T"\e volgende brief is een nogal felle en pessimis- 
'tische reactie op de verwachtingen van de héér 

Omta. 
i 

Geachte Redactie. 
Ik verzoek U beleefd een klein plaatsje in ons hoog- 
geëerd weekblad ,Jde Zwerver" .Bij voorbaat dank. 
Ik wil mijn hart eens eerlijk en oprecht uitstorten, 
mag dat? 
Ik hoop. dat we allen nog beantwoorden aan het- 

geen dhr. Omta bedoelt ten opzichte van onze geval- 
lenen. Voor de rest trek ik alles in grote twijfel en 
dan bedoel ik dit: 
Zo lang er Nederlandse advocaten zijn, die hun 
schone moedertaal verkwisten aan pleidooien inzake 
moffen en in Nederland wonende landverraders, en 
Ministers voor laatstgenoemden nog wel een plaatsje 
hebben, zolang zal de moraal van elk weldenkend 
mens een knauw krijgen, die niet zo gauw, zelfs 
niet door de beste geneesheer, genezen kan worden. 
Ik ben geen communist maar een eerlijk R.K. man- 
netje, die het goed bedoelt en goed wil. al is het 
maar een Septemberklant; die ook op Uw wens zal 
aantreden, doch wat ik dringend vragen mag: roeit 
uit. roeit uit datgene, wat tegen het gevoel van 
elke goede Nederlander indruist en ik zou willen 
besluiten: dien de Christus en niet de Mammon: be- 
denk: eeuwig is zo lang. 
Dat is de wil van onze dierbare gevallenen, dat is 
de wil van elke goede Nederlander. 
Dat is de wil van God en de plicht van ons allen. 
Ik dank U. Hoogachtend, G. de R. 

Dan is er een schrijver, die voortborduurt op de 
opmerking over de OVW.-ers. Hij wil niet be- 

rusten ia de gang van zaken in Indië, die voor de 
OVW.-ers zo'n grote teleurstelling is geworden. 

Vrienden, 
Laat ik beginnen met te zeggen, dat de inhoud van 
het artikel van de heer Omta. me als uit het hart 
gegrepen is. Woord voor woord onderschrijf ik wat 
daar is geponeerd. 
En toch bevredigt het me niet helemaal. In de laat- 
ste kolom wordt — zeer terecht — iets gezegd over 
onze plicht ten opzichte van Indië. Als oud-KP.-er, 
die uit eerlijke overtuiging als OVW.-er in het le 
Bataljon Stoottroepen heeft gediend, en dus ook zijn 
2Yi jaar op Java heeft doorgebracht, mag ik gerust 
zeggen, dat deze zinsnede sterk tot mij spreekt. Zo 
sterk, dat ik durf beweren dat wij. het niet bij een 
protest in krantenartikel-vorm mogen laten. 
Ik ben niet de man om in deze de weg ie wijzen. 
De politiek zegt mij niets; ik ben niet wat men noemt 
„geschoold" in deze materie. Maar wel heb ik een 
overtuiging. Die is, dat het zo niet langer kan. Deze 
overtuiging leidt tot de consequentie dat op ons de 
taak rust te protesteren in elke vorm, die zich, bin- 
nen het kader van de Nederlandse wetgeving, voor 
protest leent. Verzuimen wij dit, dan spelen wij door 
onze lauwe houding de koek-en-stroop-polifiek in de 
kaart. 
Kan er iets gedaan worden in de vorm van een 
nationaal petitionnement? 
De Stichting Rijkseenheid, met de met haar samen- 
werkende organisaties, heeft, hoe men over de ver- 
dere activiteiten van deze lichamen moge denken, ons 
in deze de weg gewezen. Zou het niet mogelijk zijn 
om, nu de nood is opgelegd, minder te letten op 
hetgeen scheidt, en meer op heigeen ons als welden- 
kende Nederlanders bindt, teneinde zoiets als een 
nationale actie te krijgen, die zowel naar binnen als 
naar buiten, althans de verdienste zal hebben van 
een duidelijk geluid te laten horen tegen de huidige 
gang van zaken. 
Zoals de zaken nu staan, spreekt de buitenlandse 
nieuwscommentator over de regeringsopinie als ware 
deze de algemene Nederlandse mening. Dit nu vind 
ik minder gewenst. Het zal evenwel zo blijven in- 
dien wij erin blijven berusten dat er bij ons, over 
ons en zonder ons zal worden beslist, en dat niet 
aangaande pietluttigheden, maar in zaken waarmede 
de eer en de waardigheid van het koninkrijk zijn 
gemoeid, om nog te zwijgen van de vele mensen- 
levens. 
Ik weet dat U hei min of meer met mij eens zult 
zijn; derhalve besluit ik met de hoop uit te spreken 
dat er een manier te vinden zal zijn om efficiënt tot 
uiting te brengen wat een groot deel van ons volk 
bezig houdt. Ik zal het als een voorrecht beschou- 
wen hieraan te mogen medewerken. 

Met KP.-groeten. „GIJS". 

De lezer zal bemerkt hebben, dat in deze brieven 
heel wat problemen opgeworpen zijn. De oplossing is 
niet zo eenvoudig als het stellen ervan en daarom 
is het wel eens goed, dat de redactie het aan haar 
lezers overlaat zich er nader op te bezinnen. 

Herdenkingsdienst op de 

„Dag der Oorlogsgraven" 

Ure van eenheid en bezinning 
in een waanzinnige wereld. 

Het vale licht van de herfstmiddag schijnt binnen 
in de Nieuwe Kerk op de Dam te Amsterdam. Het 
glinstert op het koperen koorhek, en glijdt over de 
daarvoor opgestelde katafalk, de symbolische baar, 
bedekt met een zwart rouwkleed, waarop een krans 
van smetteloos witte Aronskelken. Naast de baar 
een roerloos staande erewacht van acht soldaten, 
aan elke zijde vier. Het is 13 November, de dag 
der oorlogsgraven  
Machtig dreunt het Orgelspel van Henk Loohuys, 
een Bachkoraal, door het eeuwenoude kerkgebouw. 
Langzaam stroomt het Godshuis vol. 
Ergens slaat een klok: drie uur. Het orgel zwijgt, 
de plechtigheid begint. 
In onderlinge afwisseling horen we het Amster- 
damse Politie-Muziekcorps, het Chr. Gemengde 
Koor „J. S. Bach" en het Hervormde Kerkorkest. 
Dan bestijgt de heer H. Götzen. Voorzitter van het 
Nederlands Oorlogsgraven Comité het spreekge- 
stoelte „Voor de vierde maal na onze bevrijding 
staan wij, die zo gewend zijn te vergeten, bijeen 
om te gedenken, hen die vielen, waar ook ter 
wereld. Overal liggen ze begraven, de jonge man- 
nen, geschapen om God en de naaste lief te hebben, 
en gestorven om het conflict tussen God en de 
zonde, gevallen voor de vrijheid van de mens, de 
vrijheid om God te dienen, de vrijheid van een 
betere samenleving. We herdenken hen en hun 
nabestaanden, we denken aan elk huis waar een 
ledige plaats gekomen is, en bidden God, dat Hij 
troosten mag, Hij, Die beter troost dan een moeder. 
We moeten de prijs die voor onze vrijheid betaald 
is, waardig zijn. Daarom is het een voorrecht dat 
het Ned. Oorlogsgraven Comité de in onze bodem 
zijnde graven mocht adopteren en dit jaar gast- 
vrijheid mocht verlenen aan tienduizend nabe- 
staanden, die de graven bezochten. Jezus zei: „Zie 
ik geef U een nieuw gebod, dat gij elkander lief- 
hebt." Dit moet het hoofdthema van ons herdenken 
zijn." 
Na het Bachkoraal „Alle Menschen müssen 
sterben", spreekt Mr. J. R. Griffin, O.B.E., Secre- 
taris-Generaal van het Britse Legioen, die dank 
brengt aan Nederland, dat zo zwaar door de oorlog 
leed, en toch gelegenheid vindt om de graven te 
verzorgen van hen. die er hun laatste rustplaats 
vonden. 
Dan klinken weer uit het koor de koperklanken 
van de Politiemuziek. Kransen worden aangedra- 
gen en gelegd voor de katafalk. 
Geleidelijk verandert het zwarte doodskleed in een 
bloemenweelde van witte chrysanten en rode klap- 
rozen. 
Als laatste treedt Mrs. O'Connor naar voren, wier 
zoon ligt begraven bi] Apeldoorn. Haar krans 
draagt op een rood lint, tussen rode rozen, de 
simpele woorden: „Van alle Engelse moeders". 
Dit voert naar de climax van de herdenking: twee 
minuten stilte. Het is ons alsof de kerk wegvalt 
met al de uniformen en de erewacht. We zien 
alleen maar soldatengraven, vijftien millioen witte 
kruisen, zich in eindeloze gelederen aaneenrijend. 
Onzegbaar leed in evenzoveel gezinnen, maar ook 
vijftien millioen mannen, die zwijgend vragen de 
door hun offer verkregen vrijheid te benutten, ca 
niet te misbruiken. Dan echoën de bazuinen van de 
Last Post. Langs de gothische gewelven en boog- 
ramen klinkt de dodentaptoe, als over een einde- 
loos verlaten slagveld, waar rode klaprozen bloeien 
op de graven tussen het in de verschroeide aarde 
half verzonken oorlogstuig  
Diep geroerd luisteren we. Dit is een herdenking 
der doden, maar ook een manifestatie van eenheid, 
waar onze wereld zo naar snakt. Doch boven alles: 
een ure die heenwijst naar het Grote Einddoel, 
dat niet ligt op een oorlogskerkhof, maar naar 
het Land waar geen dood, geen verderf en geen 
tranen meer zullen zijn. Zo bidden we met de 
Engelse predikant het Onze Vader, omdat we allen 
kinderen van die ene Vader zijn. Zo klinkt ook 
in verschillende talen het gebedslied: „Blijf met ons. 
Heer", waarmede dit ontroerend dodenappèl ge- 
sloten wordt. FREEK. 

EN HET EIND IS EEN STEEN IN RENESSE. 
Zo luidt de titel van het nieuwe vervolgverhaal, waarmede wij de volgende week een aanvang 
zullen maken. Velen Uwer zullen zich herinneren, hoe in Mei 1945. tijdens de dagen van de bevrij- 
ding, een afdeling Armeense soldaten in Duitse dienst op Texel een opstand begonnen. Zij kregen 
echter geen hulp van buiten en de beweging liep uit op een Duitse terreur. Dezelfde Armenen, die 
daar in opstand kwamen, waren voordien gelegerd op hef Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. En 
ook daar bestonden er plannen om in samenwerking met de verzetsbeweging tegen de Duitse bezet- 
ters een actie te ontketenen, waardoor het eiland zichzelf zou bevrijden. 
Zover kwam het niet, maar de strijd, die op dit bijna geheel geïnundeerde eiland is gevoerd, vormt 
een verhaal van geloof en moed. die uitzonderlijke daden deden verrichten; van teleurstellingen en 
mislukkingen, waarvan een grote zwerfsteen op een stille plek in het kleine dorp Renesse getuigt. 
10 December 1944. staat er op die steen en daarboven een klein kruis. Op de plaats, waar die steen 
ligt, werden tien mannen, die op hun vlucht naar de vrijheid ten prooi vielen aan de Duitse adelaar, 
gehangen   



in memoRiam 

H. Oolbckkink 
Geboren 27-9-11 

Gefus. 6-6-44 te Overveen 

B 

■ 

v 1 

A. W, Beerman 
Geboren 20-8-09 

Gefus. 6-6-44 te Overveen 

m 

m 
* 

r 

A5- 

m 
■: 

A. H. Marcusse 
Geboren 22-11-03 
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B. Th, Hendriks 
Geboren 16-4-15 
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r7 oals welhaast overal elders, is ook 
voor het verzet der Nijmeegse poli- 

tie, de noodtoestand van ons volk bepa- 
lend geweest voor de aard en de mate 
van het verzetswerk. Ook de normale 
politietaak bracht mee, dat de verzets- 
activiteit in de eerste plaats afwerend en 
voorkomend was. Van een georgani- 
seerde verzetsgroep kon de eerste twee 
jaren dan ook feitelijk niet gesproken 
worden. Eerst toen de maatregelen van 
de bezetter een landelijk verzet als tegen- 
weer deed ontstaan, kristalliseerde zich 
bij de Nijmeegse politie een hechte ver- 
zetsgroep, voornamelijk in de Afdeling 
Recherche, wier werkzaamheden haar 
daartoe het meest geschikt maakten. 
Het verzet der politie begon overigens 
reeds vroeg en wel in de strijd met de 
W.A. om de macht op de straat, een 
strijd die wel in weinig steden zo fel is 
gevoerd als in Nijmegen. Deze culmi- 
neerde in een aanval van een grote 
groep W.A.-mannen op het Hoofdbu- 
reau van Politie, die met gebruikmaking 
van vuurwapenen moest worden afge- 
slagen. Het blad der W.A. „de Zwarte 
Soldaat" sprak in een ophitsend hoofd- 
artikel, in verband met het niet malse 
optreden der Nijmeegse politie, van 
„Russische toestanden bij de Nijmeegse 
politie". 
Dit openlijk optreden is, vooral nadat 
de Commissaris van Politie tot heen- 
gaan was gedwongen en uiteindelijk door 
de beruchte S.S.'er van Dijk was ver- 
vangen, in overeenstemming met de eisen 
des tijds, geleidelijk voor meer geheime 
werkzaamheden gaan plaats maken. 
Weerstand tegen de leiding, sabotage 
van opdrachten, verijdeling van arresta- 
ties, doorgeven van berichten, gingen 
meer en meer tot de dagelijkse zorg van 
velen behoren, waarbij helaas erkend 
dient te worden, dat het initiatief in 
hoofdzaak van het lager personeel uit- 
ging. 
Dit aanvankelijk individueel verzet bun- 
delde zich in de loop van 1942 tot een 
meer georganiseerd en geleid samen- 
gaan in de Afd. Recherche, die zich van N.S.B.- 
dwarskijkers had weten vrij te houden en gelei- 
delijk ook illegale krachten uit de ordedienst wist 
aan te trekken. De periode, die daarmede aan- 
brak zal door hen, die er een rol in speelden, 
moeilijk vergeten kunnen worden. 
Het fascinerende dubbelspel van de uiterlijk legale 
politieman, wiens daden en contacten hem bij ont- 
dekking ieder moment in dodelijk gevaar konden 
brengen, werd het leven van alledag. Er werd 
gedaan, wat de hand te doen vond. Hier tvorde 
volstaan met algemene vermelding van het 
transporteren en verzorgen van onderduikers, het 
laten ontvluchten van arrestanten, het voorkomen 
van arrestaties, het vervalsen van bescheiden, 
het distribueren van illegale lectuur, het leveren 
van wapens. Het is niet te veel gezegd, dat, dank 
zij dit optreden, meerdere burgers van de dood 
en velen van vrijheidsberoving zijn gevrijwaard. 
Al moesten enkelen uit vrees voor argwaan en 
onder het motto van verlof enige keren voor 
een paar dagen verdwijnen, toch ging alles goed 
tot September 1943. Toen kwam de slag en 
deze was hevig. 
In de loop van 1943 had zich in de groep meer 
en meer de behoefte doen gevoelen aan een 
meer uitgebreide bewapening, zowel om meer 
actief te kunnen optreden als om op alle ge- 
beurlijkheden voorbereid te zijn. Bespreking 

tec hepmneRinq aah enige vepzetsstRrjöeps 
van öe politie. 

Het schrijven van een gedachtenisartikel ter ere van in het verzet 
gevallen politiemannen heeft helaas een pijnlijke kant. Niet in de 
eerste plaats vanwege het tragische lot, dat de gevallenen heeft 
getroffen — de overweging daarvan stemt tot fierheid en trots over 
hun voorbeeldige houding — maar veel meer vanwege de beden- 
kelijke houding, die een groot deel van ons politieapparaat gedu- 
rende de bezetting heeft aangenomen. 
Het Nederlandse volk denkt ongetwijfeld met „gemengde gevoe- 
lens" terug aan het optreden van de politie tijdens de bezetting. 
Dit is ie verstaan, want veel is er gebeurd wat beslist met de 
plicht en de waardigheid van de Nederlandse politie in strijd moet 
worden geacht, terwijl anderzijds vele voorbeelden van onver- 
schrokken heldhaftigheid van politiemannen bekend zijn geworden. 
Reeds meermalen is de vraag gesteld of de politie haar taak tijdens 
de bezetting naar behoren heeft vervuld of dat zij daarin is tekort 
geschoten. Het antwoord hierop is zeer gewichtig omdat het tevens 
het antwoord zal zijn op de vraag in hoeverre het politieapparaat 
schuldig dient te worden gesteld aan het verlies van talrijke men- 
senlevens, hetgeen dan weer aanleiding zou kunnen worden tot 
herziening van het overheidsbeleid t.a.v. de politie. 
In de na de bevrijding verschenen geschriften zal men tevergeefs 
naar het antwoord zoeken, althans mist men een evenwichtige, 
objectieve en vooral gedocumenteerde beoordeling, waarbij de politie 
in haar geheel aan een onderzoek wordt onderworpen en waarbij 
aan de veelzijdigheid van het vraagstuk recht wordt gedaan. 
Een dergelijke beoordeling is trouwens slechts aan weinigen ge- 
geven. Zij onderstelt immers én kennis van feiten én verhoudingen 
én oordeel des onderscheids. 
Wij voor ons houden het er voorlopig op. dat elk volk niet alleen 
de regering maar ook de politie heeft, die het verdient en dat de 
fouten, die men de politie verwijt, evenzeer in het Nederlandse 
volk. waarvan de politie zo'n juiste doorsnee geeft, te laken zijn. 
Evenals het Nederlandse volk heeft de Nederlandse politie haar 
verraders, zwakkelingen en helden gehad. 
Aan enige politiemannen uit het Nijmeegse verzet is nevenstaande 
beschouwing gewijd. 

hiervan met leden van een aanverwante groep 
leidde tot contact met zekere Ederveen, die later 
Verburch, een V-man van de Abwehrstelle Gro- 
ningen, bleek te zijn. De beoordeling van Ver- 
burch door onze vrienden was zo gunstig — 
hij had reeds gedurende 2 jaar wapens geleverd 
— dat het moeilijk viel de leden der politiegroep 
var. zijn dubbele rol te overtuigen. Verburch 
speelde zijn rol knap en wist zijn tijd van toe- 
slaan geduldig te verbeiden. Ook het onderdui- 
ken van de Inspecteur der Recherche, die het 
eerste persoonlijk contact met Verburch had ge- 
had, miste voldoende uitwerking. Eerst nadien 
werd de rol van Verburch geheel duidelijk en 
men besloot hem uit de weg te ruimen. Ver- 
burch werd daartoe op 26 September 1943 naar 
Nijmegen gelokt waar Theo Dobbe en enige 
assistenten hem in de woning van de drogist 
Poelen aan de Daalseweg ontwapenden en neer- 
schoten. In strijd met de verwachtingen bleek 
Verburch, die 3 kogels in zijn rug had gekregen, 
echter niet dood te zijn en hij wist contact te krij- 
gen met de S,D„ waaraan hij zijn volledige we- 
tenschap meedeelde. Een reeks van arrestaties — 
tezamen 28 verdachten en gijzelaars, waaronder 
8 politieambtenaren — volgde in de eerstvolgen- 
de dagen. 
Nog is niet duidelijk, waarom althans de politie- 
mensen niet zijn gedoken; mogelijk onderschatten 

zij de wetenschap van Verburch, mo- 
gelijk voelden zij zich te sterk. Hoe dit 
zij, de rechercheur-fotograaf W. Beer- 
man werd op de plaats van de aanslag 
gearresteerd, de rechercheur H. Oolbck- 
kink enkele uren later in zijn woning, 
waarin ook nog een „zware" onderdui- 
ker werd aangetroffen. De rechercheur 
B. Hendriks werd enige dagen later na 
een poging tot ontvluchting in de stad 
aangehouden, terwijl de hoofdrechcr- 
cheur Marcusse van zijn bed werd ge- 
licht. De assistente der Kinderpolitie, 
juffrouw van Velzen, en Dr. van Vugt. 
die de ondergedoken Inspecteur der Re- 
cherche hadden gehuisvest en vervoerd, 
werden eveneens gearresteerd. Van de 
andere slachtoffers van dit verraad noe- 
men we nog de Heer de Jong. bij wie 
Verburch reeds jaren over huis kwam. 
Nog werden twee rechercheurs ge- 
arresteerd, doch na enige weken vrij- 
gelaten. Een groot aantal illegale wer- 
kers ontging de dood doordat zij — 
sommigen op het nippertje — wisten te 
verdwijnen. 
Het verdere verhaal omtrent de lotge- 
vallen der gearresteerden is even kort als 
droevig. Na een verblijf van enige 
weken in het Huis van Bewaring te 
Arnhem werden zij naar Vught ge- 
bracht, waar de 4 politiemannen Mar- 
cusse, Oolbekkink, Beerman en Hen- 
driks, alsmede de burger De Jong, op 
19 Mei 1944 ter dood veroordeeld — 
Oolbekkink zelfs verscheidene malen — 
en daarna in de bunker van het kamp 
Vught ingesloten. 
Nadat op een ingediend gratieverzoek 
afwijzend was beschikt zijn zij in de 
ochtend van D-day overgebracht naar 
Overveen en in de duinen aldaar ge- 
fusilleerd. 
Dr. van Vugt is enige dagen na de be- 
vrijding in het Kamp Sandbostel aan 
uitputting overleden, terwijl juffrouw van 
Velzen nog levend in het Kamp Ra- 
vensbruck door de Rode Kruisploeg 
van Graaf Bernadotte kon worden op- 
gehaald. 

Niet de gedachte aan de naderende dood, doch 
bezorgdheid om het lot van hunne naastbestaan- 
den heeft deze politiemannen in de gevangen- 
schap het meest bedrukt. Zij waren in de kracht 
van hun leven en lieten allen een gezin achter. 
Marcusse was vader van 7, Beerman van 3, 
Hendriks van 2 kinderen, terwijl Oolbekkink 1 
kind had. 
Uit een brief, die Marcusse na zijn veroordeling 
heeft geschreven aan zijn vrouw, welke brief 
hij heeft verborgen in de lijst van een in de 
bunker te Vught hangende afbeelding en die 
zijn vrouw via Amerika bereikte van een Ame- 
rikaan, die nadien in dezelfde bunker heeft ge- 
zeten en die afbeelding als souvenir mee naar 
huis heeft genomen, blijkt van de volkomen rust 
en overgave, die de ware Christenen ook in het 
oog van de dood kenmerken. 

Zij rusten thans weer in Nijmeegse aarde, in de 
stad die zij zo gaarne mee hadden bevrijd. Moge 
Nijmegen blijven weten wat zij hun en moge 
Nederland weten wat zij aan deze politiemannen 
verschuldigd is. 

P, 



Nu „de zaak Brüne" de vorige week gediend 
heeft, is er van velen onzer, die intens hebben 

medegeleefd met het onderzoek, een spanning af- 
gevallen. Het is voorbij. Het leven gaat door. 
Niettemin: vergeten zullen we het niet. Daarvoor 
is het gebeurde te ernstig geweest — deze zaak 
heeft ons een kant van de illegaliteit onthuld die 
ons misschien in ons binnenste schemerig bewust 
was, maar ons toch deed schrikken nu de felle 
schijnwerpers erop gericht werden. Die ons deed 
zien, hoe het was, wanneer het doen van illegaal 
werk niet geschiedde als gehoorzamen — gehoor- 
zamen aan God, of offers brehgen voor een Ideaal, 
maar wanneer dit middel, het ondergronds werken 
op zichzelf, werd verheven tot doel. Wanneer dit 

. slechts gedaan werd, om zélf belangrijk te zijn, 
connecties aan te knopen, hoofdpersoon te spelen 
in een splonnage-roman, gewichtig te doen. 
In zo'n geval past de schemerige, geheimzinnige 
Francesfiguur op de achtergrond; in zo'n geval 
wordt ook begrijpelijk, dat, wanneer dit eigen, 
glorieuse, gewichtige „ik" in gevaar komt, het ver- 
raad naar voren springt. Liever anderen offeren 
en zelf doorspelen, dan zelf geofferd worden. 
Een bewijs voor het inderdaad uitmuntende „spel" 
van deze gewezen logementhouder, wordt wel ge- 
leverd door de verklaringen van de getuigen è, 
décharge. Wanneer overigens ter goeder naam en 
faam bekend staande personen, thans nóg in hem 
geloven, hem nog vertrouwen en zien als de grote 

NABETRACHTING 

man, als een verzetter van formaat, dan móet men 
wel uitroepen: „Oren hebbende om te horen, horen 
ze nochtans niet, ogen hebbende om te zien, zijn 
zij nochtans blind". Een andere verklaring is er 
niet, 

En deze houding van zijn fanatieke aanhangers 
jieeft het onderzoek zo moeilijk gemaakt. Toen 

het begon — achtte men niet uitgesloten dat het 
duo Brüne-Puck, identiek was met Willy Kramer- 
Maschkov-Menzov, bijgenaamd: De Schotse dame 
of wel: de Russische Prinses. Eerst het aan- 
treffen van deze laatste in het Oranje-Hotel maakte 
een einde aan deze veronderstelling. 
Echter, de rechercheurs hadden nog met meerdere 
moeilijkheden te kampen. De vrienden van Brüne 
verborgen hem, gaven iedere waarschuwing aan 
hem door, verklaarden openlijk, dat ze, zelfs al 
zou hij door het Gerechtshof worden veroordeeld — 
toch weer met hem zouden samenwerken op basis 
van volledig vertrouwen, als de nood aan de man 
kwam. 
Het was met grote moeite, dat de recherche ver- 
klaringen kreeg van sommige van zijn vrienden — 
ja, de animositeit was zo groot, dat, toen de auto 
van de Almelose recherche neergezet was op een 

parkeerterrein in Groningen — de rechercheurs hun 
wagen terug vonden met het opschrift: „Leve 
Brüne". Kort tevoren was één van Brüne's in- 
tiemste vrienden in de buurt gesignaleerd. 
Het was dus wel bovenmenselijk moeilijk om onder 
deze omstandigheden een objectief en eerlijk onder- 
zoek te doen plaats vinden — iets, waarin de 
rechercheurs ten volle geslaagd zijn, dank zij ook 
de onvermoeide medewerking van enkele oud-ille- 
gale werkers uit onze kringen, die altijd bereid 
waren er op uit te trekken, hoe lang het ook 
duurde en hoe ver het ook was. 

Het was zo nu en dan moeilijk, om jezelf te 
beheersen bij het aanhoren van wat de ver- 

dachte ter verdediging van zichzelf in het midden 
bracht, nog het meest, toen uitkwam, hoe volkomen 
nodeloos en overbodig het „offeren" van Koen 
Rozendaal geweest is. 
Maar tenslotte — ieder oprecht illegaal werker 
heeft gevochten voor een rechtsstaat — en, al is 
dat ideaal nog lang niet bereikt, hierbij is ook in- 
begrepen, dat elke verdachte recht heeft op een 
onpartijdig oordeel en een deskundige verdediging. 
En mijns inziens zal ook de meest verstokte aan- 
hanger van Brüne moeten toegeven, dat hieraan 
ten volle de hand is gehouden en dat de behande- 
ling van „de zaak Brüne" op heel wat hoger peil 
stond dan de wijze waarop hijzelf placht te „spe- 
len" met de S.D. CLARA. 
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Een voorloper van het gedenk- 
boek der LO. en LKP. 

De vraag naar dit boek is nog 
zo groot, dat thans een derde 
drek is verschenen, waarbij 
als voornaamste bijzonderheid 
valt op te merken, dat de ex- 
ceptioneel lage verkoopsprijs 
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Ziekte in 't gezin 
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Postbus 6011 Den Haag.  
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c/o C. G. Higgerson 
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Oud-KP.lid, 
door ziekte van zijn vrouw 
in moeilijkheden geraakt, 
zou gaarne t 1500,— lenen. 
Kan f 75,— per maand at- 
betalen. Brieven onder no. 
1133 a. h. bureau v. d. blad. 

Interne Dienstbode 
GEVRAAGD in Kesieren voor 
jonge KP. weduwe met vijf kin- 
deren van 4—12 jaar. Electrlsch 
koken en wassen. Brieven ond. 
no. 1134 a. h. bureau v. d. blad. 
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| keest- en ^0 | 

| nieuwjAARSQRoeten | 
Es = 

van en aan onze familie of onze | 
| vrienden uit de illegaliteit, hier | 
i en overzee! 

Gedurende de komende feestdagen rondom Kerstmis en Oud- en 
Nieuwjaar, gaan onze gedachten uit naar lamllieleden, vrienden 
en kennissen, aan wie wij - mede door onze samenwerking in de 
illegaliteit - ondanks misschien de grote afstand, toch geestelijk 
zo nauw verbonden zijn. 

Onder ons volk bestaat de goede traditie, elkaar ter gelegenheid 
van de jaarwisseling de beste wensen aan te bieden. 
De Zwerver wil hieraan dit jaar gaarne zijn medewerking verlenen, 

in het keRstnummeR 

Zoals de lezer weet, zwerit ons blad we- 
kelijks onvermoeid de wereld rond en het 
is hem daarom mogelijk al deze groeten 
en wensen persoonlijk over te brengen. 

| Slechts f 2.50 

Voorbeelden: 

Fam. Zandstza, Assen aan fam. Go- 
vers, Hilversum. Goede teestdagen 
en voorspoedig Nieuwjaar. 
„Kleine Jan" Alkmaar aan zijn koe- 
rierster Hili te A'dam. Weet je nog 
van Kerst '43 ? Mijn beste wensen. 
Red „De Zwerver", te A'dam aan Ds- 
Frlts Slomp te Bandoeng. Veel heil 
en zegen in 194a 
Harmien, Amersfoort aan „Zwarte 
Wim", Zeist A meny Christmos and 
a happy Newjear. 

U kunt ons tevens het adres opgeven van de familieleden of 
vrienden tot wie Uw groeten zijn gericht. Voor zover zij niet op 
ons blad zouden zijn geabonneerd, wordt hen een exemplaar 
gratis toegezonden. 

Om teleurstellingen te voorkomen, vragen we onze lezers, de tekst 
vóór 10 December a.s. aan ons bureau in te zenden en de kosten 
ad. f 2.50 voor die datum over te boeken, per postwissel ol op ons 
gironummer 109588 of eventueel door het zenden van postzegels. 
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* Het probleem der Politieke Delinquenten * 

Al spoedig na de bevrijding bleek 
dat een zeer groot aantal per- 
sonen tijdens de vijandelijke 

bezetting zich, uit Nederlands natio- 
naal oogpunt beschouwd, onwaardig 
had gedragen. 
In totaal zijn er door de P.R.A.'s 
451.735 dossiers aangelegd, waarvan 
er door hen 200.532 naar het parket 
zgn verzonden. Aan te nemen is, dat 
er by de ruim 200.000 velen waren, 
die onder de „lichte" gevallen moe- 
ten worden gerangschikt. Relatief is 
het „slechts" ruim 2% van de Ne- 
derlandse bevolking, doch absoluut 
  gezien is het een aantal dat 
Iwel niemand zal hebben ver- 

wacht. Op 15 October 1945, 
toen het aantal gedetineerden 

het hoogst was, bedroeg dit 96.044 *). 
Wat aantal betreft is het dus niet 
te veel als we spreken van: het pro- 
bleem der politieke delinquenten. 
Nu zgn problemen er om op te lossen en uit de 
weg te ruimen, doch het is verschillend hoe men 
dit doet. 

■"tï rijzende op de demoraliserende en declasse- 
VV rende werking van het kampleven en op de 
totale ontwrichting van het gezinsleven, hebben 
zich enige vooraanstaande personen reeds in de 
zomer van 1945 tot de Regering gewend en haar 
gewezen op de noodzakelijkheid om spoedig te 
komen tot een belangrijke vermindering van het 
aantal gedetineerden. De Regering had hier oren 
naar. Bij monde van de Minister-President deelde 
zij mede, dat het haar voornemen was, verstrek- 
kende maatregelen te nemen op het gebied van 
vrijlating van politieke gevangenen. 
De vroegere illegaliteit, toen naar buiten verte- 
genwoordigd door de Grote Advies Commissie 
(GAG), tekende hiertegen een scherp protest aan, 
een protest, dat in brede kringen van ons volk 
weerklank vond. 
Waarom halen we dit alles nog op ? Omdat bij de 
oplossing van het probleem der politieke delin- 
quenten zich een principieel verschil openbaarde, 
een verschil in uitgangspunt, dat tevens belang- 
rijk is voor reclassering en heropvoeding van deze 
groep. Tevens omdat het ons voorkomt, dat het 
standpunt der vroegere verzetsmensen niet vol- 
doende is begrepen. 
In een, overigens, zeer lezenswaardig verslag der 
werkzaamheden van de Stichting Toezicht Poli- 
tieke Delinquenten (S.T.P.D.), wordt op bldz. 12 
geschetst het verzet tegen de vrijlating van ge- 
detineerden en tegen het Besluit Politieke Delin- 
quenten 1945, en daar wordt met name o.a. aan 
de illegaliteit verweten, dat zij opsporende, ver- 
volgende en berechtende organen voorging in de 
tegenkanting en wordt van haar gezegd, dat dit 
een symptoom was van een ongezonde zucht naar 
perfectionisme, dat zij het zo belangrijke sociale 
aspect van het probleem der politieke delinquen- 
ten verwaarloosde, terwijl op bldz. 23 van dit 
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'T'oen in Mei 1945 ons gehele land was bevrijd, liet de verslagen vijand een 
* in materieel en geestelijk opzicht ontredderd land achter. We zagen ons. 

als nooit tevoren, gesteld voor een ontzaglijke taak van herstel en tvederop- 
bouw. Er doemden problemen op van een omvang, waarvan we ons geen 
voorstelling hadden kunnen vormen. 
Eén daarvan is. dat der politieke delinquenten. 
Nu, V/i jaar (voor het Zuiden 4 jaar) na de bevrijding moesten we kunnen 
zeggen dat dit een probleem was. Maar helaas, het is er nog. 
Het kan dan ook zijn nut hebben onze visie op dit probleem weer te geven. 
Onze visie. Hoe is die? 
Ik ben er mij van bewust dat er niet gesproken kan worden van een communis 
opinio van het Nederlandse volk. Daarvoor zijn de opvattingen te verschillend. 
Zelfs niet van de visie van de oud-illegaliteit, daar ook hieronder nog wel een 
gradueel verschil is te constateren. Toch vlei ik mij met de hoop, weer te 
geven de mening der groepen, georganiseerd in de LO-LKPStichting en de 
GOIWN. waarvan dit blad het orgaan is. 

KX3IC3IOIC^2IOIOICNOIOIOIC: 

verslag, sprekende over het werven van toezicht- 
houders, de onverzoenbare geest wordt gegispt, 
waarmee de vertegenwoordigers der GOIWN. 
bleken vervuld, en waardoor pogingen om deze 
organisatie in te schakelen, mislukten. Dit zijn 
op zichzelf zeer ernstige verwijten. Indien zij 
Juist zijn, strekt dit de oud-illegaliteit niet tot eer. 
Nu zouden we hieraan stilzwijgend kunnen voor- 
bijgaan. Om twee redenen doen we dat echter 
niet. Ten eerste omdat het vooraanstaande man- 
nen zijn, die dit beweren, wier woord enig gezag 
heeft (de opsteller van het verslag is Mr. J. Ie 
Poole, directeur der S.T.P.D. en de ondertekenaars 
zijn Prof. Mr. P. J. P. M. Duynstee en Mr. J. M. 
Barents, resp. voorzitter en secretaris der 
S.T.P.D.). Ten tweede omdat dit verslag in 
latere jaren een der bronnen zal zijn voor de 
geschiedschrijving van deze tijd en dan m.1. een 
onjuist beeld zal worden gevormd. 
We stellen voorop dat zeker wel voorkomt, dat 
een oud-verzetsman onverzoenlijk is, dat er per- 
sonen zijn die uit wraak graag op politieke delin- 
quenten concentratiekamp-methoden zouden wil- 
len toepassen, doch dit geeft niemand het recht 
dit de illegaliteit te verwijten. 
Zulke personen zijn er onder alle bevolkings- 
groepen. 
Indien ex-verzetsmensen thans dit standpunt Inj 
nemen, zouden we kunnen twijfelen aan de goede 
motleven van hun verzet. 
Niet het feit van de Duitse bezetting bracht ons 
tot verzet, hoe onwelgevallig dit ons ook was, 
maar de daden van de bezetters en hun (Neder- 
landse?) satellieten. W(j kwamen in verzet, toen 
ons volkskarakter werd aangetast, toen onze 
geestelijke vrjjheid werd bedreigd, toen het recht 
werd verkracht en de rechtsstaat dreigde ten on-i 
der te gaan. Daartegen ging het. 
We streden voor het behoud van onze geestelijke 
vrijheid en het herstel van de rechtsstaat. Bjj de 
bevrqding zagen we nog niet alles even helder, 
maar één ding stond de leiding der illegaliteit 
wel voor ogen, n.1. herstel van de rechtsstaat. 
Dit houdt in, dat niot willekeurig kan worden te- 
werk gegaan bij arrestatie 'en berechting van poli- 
tieke delinquenten, maar evenmin bij hun onslag. 
Het is de laatste jaren wel gebleken, dat tijdens 
de bezetting niet alleen het recht is geschonden, 
maar evenzeer het rechtsbewustzijn van een groot 
deel van ons volk. Voor het herstel hiervan streed 
en strijdt de oud-illegaliteit en daarom moest zij 
het opnemen tegen de stroming om door alles 
maar een streep te halen, om politieke misdrij- 
ven te bagatelliseren, om zonder berechting velen 
in vrijheid te stellen. Dat is niet maar een her- 
senschim die de oud-illegaliteit achtervolgt en 
waarvan zij het slachtoffer is. Neen, dit is voor- 
waarde voor de gezondmaking van ons volks- 
leven. 
Heeft de ex-illegaliteit hiernaar gehandeld? Het 
zal nodig zqn dit tegenover de bovengenoemde 
beweringen aan te tonen. 

Reeds vóór het Westen des lands 
was bevrijd, is in het Zuiden be- 

langrijk werk verricht. Oud-Minister 
van Heuven Goedhart, die overigens 
op andere punten in conflict kwam 
met de illegaliteit, gaf op 17 De- 
cember 1944 als zijn mening te ken- 
nen, dat door de gezonde en begrij- 
pelijke activiteit van de ondergrond- 
se beweging, in het oppakken van 
verraders gedurende de eerste dagen 
van de bevrijding, een bloedbad was 
voorkomen. De illegaliteit werkte 
nauw samen met de organen van 
Militair Gezag. De vrijlating van po- 
litieke delinquenten was opgedragen 
aan de Militaire Commissarissen, 
welke werden bijgestaan door advies- 
commissies voor arrestatie en vrij- 
lating. Deze commissies, die beston- 

( den uit oud-illegale werkers, hebben 
in vele gevallen tot vrijlating kunnen 
adviseren, wanneer de klachten van 

geringe aard waren of onjuist bleken. De 
Centrale Advies Commissie had nauw contact 
met de Chef-Staf-Militair-Gezag en adviseerde 
Generaal Kruis regelmatig inzake het algemeen 
beleid met betrekking tot politieke delinquenten. 
Dit betreft de overgangstijd toen in het Zuiden 
nog de Staat van Beleg van toepassing was. 
Steeds heeft de illegaliteit aangedrongen op een 
spoedig in werking treden van de Tribunalen, of 
tot standkoming van de uitvoeringsbeschikkingen 
van het Tribunaalbesluit, opdat de berechting 
spoedig kon aanvangen en zo snel mogelijk zou 
kunnen worden afgedaan. 
Zij heeft reeds vóór ieder ander aangedrongen 
op het verrichten van nuttig werk door gedeti- 
neerden om de demoraliserende invloed van het 
nietsdoen in de kampen tegen te gaan. Zij heeft 
voorgesteld In afwachting van nadere berechting 
een groot aantal gedetineerden voorlopig naar 
huis te zenden, als uit een summier onderzoek 
bleek, dat betrokkenen tot de z.g. lichte gevallen 
behoorden. Dit zou het voordeel hebben gehad, 
dat het contact met het gezin er was en de poli- 
tieke delinquent zijn werk kon opvatten. 
Daarmede toonde de illegaliteit juist wel oog te 

. hebben voor het sociale aspect. 
Dit was alles in overeenstemming met de eisen 
van een goede rechtsstaat. Door de Overheid te 
nemen maatregelen moeten toch altijd in over- 
eenstemming zijn met het recht, mogen op znn 
minst genomen daartegen niet strijden. 
In 1945 kwam echter de genoemde stroming op 
om buitengerechtelijk af te doen wat alleen ge- 
rechtelijk had kunnen geschieden. 
Geen wonder dat de illegaliteit in verzet kwam. 
De gedachte van massale vrijlating van politieke 
delinquenten won meer en meer veld. De GAC. 
bracht onder de aandacht der Regering, dat zij het 
onaanvaardbaar achtte, dat zonder vorm van 
proces een aantal of percentage van gedetineer- 
den zou worden vrijgelaten. In die tijd wordt de 
Regering gesuggereerd een aantal oud-illegale 
werkers in de adelstand te verheffen en anderen 
onderscheidingen te geven. 
Staat dit met elkaar iri verband? 
Dacht men zo het verzet te breken? 
Dan -wordt op 26 October 1945 afgekondigd het 
„Besluit Politieke Delinquenten 1945", gericht 
op een snelle afdoening van vele gevallen, doch 
gespeend aan de hoge beginselen van het recht 
en aan de Nederlandse opvattingen over recht. 

T n onze rechtspraak onderscheiden we de zit- 
••■tende en de staande magistratuur. De staande, 
de Officier van Justitie, eist straf. Hij is amb- 
tenaar van het Ministerie van Justitie en ver- 
antwoording schuldig aan zijn chef, in hoogste 
instantie de Minister van Justitie. 
De zittende, de rechtbank, spreekt recht in naam 
des Konings, gebonden aan de Wet, doch is on- 
afhankelijk en geen verantwoording schuldig. Bij 
dit Besluit wordt met deze goede rechtsbegin- 
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PROFICIAT....! 

'~7 aterdag, 20 November jl. werd Anton Snels, 
^-/ voorzitter van de Provinciale Raad in Noord- 
Brabant der GOIWN., tevens voorzitter van het 
district Noord-Brabant der Stichting 1940—1945 ge- 
ïnstalleerd als burgemeester der gemeente Drunen. 
Vooral van de zijde der illegaliteit werd veel belang- 
stelling voor deze plechtigheid aan de dag gelegd. 
De inwoners van Drunen, die natuurlijk niet achter 
wilden blijven, hadden alle bewoonbare huizen ge- 
tooid met de Nederlandse driekleur. 
Drunen is zwaar getroffen in de oorlog, maar er 
wordt hard gewerkt aan de wederopbouw. „Als-t-ie 
maar een grijntje doet van wat ze van hem zeggen, 
dan hebben we een goede burgemeester", zei een 
Drunense juffrouw en als de wensen van Kees NBO., 
die ter gelegenheid van deze installatie een geestige 
speech afstak, in vervulling gaan, zal zij zich niet 
hebben te beklagen. 
„Burgemeester Snels, zoon van de snelle", dus sprak 
Kees NBO., „het wapen van Drunen bestaat uit een 
pijl en boog. Ik wens U toe de soepelheid van het 
essenhout, dat de boog spant: de spankracht en de 
taaiheid van de pees en de doeltreffendheid van een 
pijl, die alle weerstanden overwint." 
Een ander hield de nieuwe burgemeester de woorden 
van Vondel voor: „Als het gemeen U roept, verzorg 
het als van U zelf te zijn." 
De directeur van de R.K. Middenstandsbond, Bisdom 
Breda, sprak er zijn leedwezen over uit, dat Snels 
Breda gaat verlaten en hij stelde voor Drunen (Bis- 
dom 's-Bosch) maar door Breda te laten annexeren, 
„dan raken we hem tenminste niet kwijt". Al deze 
schone woorden gingen gepaard met niet minder 
schone daden. Er werden de burgemeester verschil- 
lende boekwerken aangeboden, terwijl ten behoeve 
van 1940—1945 een collecte werd georganiseerd, die 
ƒ 134.— opbracht. 
Drunen vierde feest. Zij waren blij met hun burge- 
meester. En wij waren blij, dat weer één der onzen 
door Hare Majesteit werd geroepen om dit stukske 
grond voor haar te besturen. 
Snels, proficiat....! COR. 

Het probleem der politieke delinquenten 
(Vervolg pagina I) 

selen gebroken. Aan de officieren-fiscaal wordt 
de bevoegdheid gegeven om, volgens richtlijnen 
van de Minister, bepaalde categorieën van poli- 
tieke delinquenten, al dan niet voorwaardelijk, 
buiten vervolging te stellen. Dus buitengerech- 
telijke afdoening door een ambtenaar, die niet 
onafhankelijk is. 
Dat vele officieren-fiscaal zich serieus van hun 
taak hebben gekweten, doet hier niet ter zake. 
De bijzondere rechtspleging kwam hierdoor op 
een lager plan te staan terwille van de snelheid. 
Er is over deze dingen meer geschreven door 
meer deskundige personen. 
Deze enkele grepen zijn in dit verband voldoende 
om aan te tonen, dat het probleem ook op andere, 
niet minder snelle wijze, had kunnen worden 
opgelost, welke meer het rechtsbewustzijn had 
bevredigd. 
Men heeft als argument voor deze handelwijze 
de barmhartigheid aangevoerd en zelfs, met suc- 
ces, de kerken ingeschakeld om tot barmhartig- 
heid aan te sporen. 
Men stelde evenwel het probleem verkeerd. Het 
was niet een keuze tussen rechtvaardigheid en 
barmhartigheid, niet df-öf; maar èn-èn. Aan beide 
moet worden voldaan. Barmhartigheid kan nooit 
synoniem zgn met onrecht. Rechtvaardigheid 
sluit barmhartigheid niet uit. Pas als het recht 
zijn loop heeft, is er plaats voor barmhartigheid. 
M.i. heeft men de politieke delinquenten een 
slechte dienst bewezen met deze gang van zaken. 
Velen zijn gesterkt in hun mening, dat ze de 
verdrukte onschuld zijn en de heropvoeding is er 
slechts des te moeilijker door geworden. 
Wanneer de leiding der GOIWN. in het verslag 

verweten wordt, dat zij vervuld is met een 
onverzoenbare geest, wijzen wij dit in zijn alge- 
meenheid af. 
Na 't bovenstaande zal het duidelijk zijn, dat zich 
dusdanige verschillen openbaarden, dat deze or- 
ganisatie als zodanig niet veel voelde voor in- 
schakeling in de S.T.P.D. Niettemin is het advies 
aan de leden uitgegaan zoveel mogelijk mede- 
werking te verlenen, daar wij zeer zeker een taak 
hebben bij de heropvoeding van politieke delin- 
quenten. Het is mede daaraan te danken, dat 
vele oud-verzetsmensen zich als toezichthouders 
beschikbaar stelden. 
Ondanks onze critiek op enige passages uit het 
verslag, erkennen we graag, dat deze Stichting 
een belangrijk en noodzakelijk werk verricht en 
in de periode van haar bestaan vele ex-politieke 
delinquenten heeft opgevangen. De- lezing van 
het verslag zij ieder aanbevolen. 
Middelburg. F. HUSON. 
  (Wordt vervolgd.) 
*) Deze cijfers zijn ontleend aan het „Verslag 
der werkzaamheden van de Stichting Toezicht 
Politieke Delinquenten over de jaren 1945 t.m. 
1947. 

VOOR DE 

BOVENSTE 

PLANK? 

GRENSCONFUCT-Frank Wilders 
Uitg. A. A. M. Stols, 's-Gravenbage 

In dit kleine werk (154 blz.) 
schuiven episoden uit de ge- 
schiedenis van een illegale 
telefoonpost als op een film 
aan de lezer voorbij. Maar 
niet alleen de lezer ook de 
hoofdpersoon — het verhaal is 
in de eerste persoon geschre- 
ven — ziet, als na de bevrij- 
ding een filmoperateur van de 
luisterpost opnamen maakt, 
nog eenmaal gebeuren, wat 
hij tijdens de oorlog beleefde: 
de lange uren op de LP., 

waar door middel van geheime aftakkingen, 
de telefoongesprekken van de SD gevolgd kon- 
den worden en zelfs verhoren konden worden 
afgeluisterd. Maar het verhaal heeft in 
„Grensconflict" slechts de functie van een 
kapstok, waaraan de schrijver het diepere con- 
flict, het gesprek van de hoofdpersoon met de 
dood ophangt. De luisterpost is niet bewa- 
pend en de wetenschap, dat bij een eventuele 
ontdekking de dood onvermijdelijk is brengt 
de „ik" van het verhaal tot gedachten, die 
een groot deel van het boek vullen. Als de 
dreiging tenslotte werkelijkheid wordt en de 
post door de SD wordt ontdekt, komt het 
niet tot een gevecht, maar redden de vijf jonge 
mannen, die de bezetting van de post uit- 
maken, zich op een vlucht. Hoewel zij nu ge- 
wapend zijn, blijft het conflict tussen hun 
jonge leven en de dood een bewegingsoorlog. 
Een strijd, die zelfs na de bevrijding, onver- 
minderd blijkt te moeten worden voortgezet. 
Zeer vele, zo niet alle illegale werkers zijn 
in hun gevaarvolle arbeid met de dood ge- 
confronteerd geworden en deze confrontatie 
heeft hen tot nadenken gebracht. De richting 
van hun gedachten werd meestentijds bepaald 
door hun geestelijke instelling. Daarom kan 
een conflict, zoals Frank Wilders het voor- 
stelt, nooit maatgevend zijn en wij zijn er van 
overtuigd, dat het dat niet is. Niet alleen om 
de bovengenoemde reden, maar ook, omdat 
onze jongens — wij weten dat — zich onder 
de druk van de omstandigheden niet hebben 
ontwikkeld tot halve filosofen, maar voor het 
grootste deel eenvoudiger en meer rechtlijnig 
dachten. 
„Grensconflict" is als verhaal van een luister- 
post voor een ogenblik interessant om te lezen 
— zonder enige spanning overigens! — als 
studie van het werkelijke grensconflict, de 
strijd tussen twijfel en zekerheid in de mens, 
heeft het ons slechts zeer matig vermogen 
te boeien. 

KEES. 

nir 

| VERGOEDING VERZETSSCHADE | 
ê De Minister van Financiën heeft thans ten ant- j 
* woord op vragen van een Kamerlid het volgende 5 
| medegedeeld betreffende het uitblijven der ver- J 
| goedingen voor de z.g. verzetsschade; 
e Het is mogelijk, dat in de kringen van het voor- 9 
* malig verzet enig ongeduld valt waar te nemen | 
| ten gevolge van het uitblijven der vergoedingen J 
e voor z.g. verzetsschade. Van ongerustheid op dit 9 
6 punt is de Minister evenwel niets gebleken. Het S 
) komt hem integendeel voor. dat de afdoening dezer J 
e schadegevallen algemeen en met vertrouwen wordt 9 
| te gemoet gezien, mede omdat de voormalige ille- | 
j! galiteit bij de afwikkeling is betrokken. De Stich- J 
J ting 1940—1945 vervult bij deze afwikkeling 9 
t namelijk een leidende rol. ° 
| Van de ongeveer 12.000 aanvragen voor een J 
e tegemoetkoming, resp. aanvullende tegemoet- 2 
| koming, ter zake van geleden verzetsschade, zijn s 
f reeds rond 6000 gevallen op het verzeiskarakter J 
j onderzocht en doorgegeven aan de Adviescom- 2 
| missie Verzetsdaden, waarin zitting hebben een e 
j) vertegenwoordiger van de Ministeries van Finan- J 
e ciën, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en 2 
6 twee vertegenwoordigers van de Stichting 1940— S 
l ,945- l 
c Aangezien de administratieve voorbereiding van 2 
■ een en ander veel tijd heeft gevergd, is pas in I 
J October van dit jaar met de betaalbaarstelling der J 
e tegemoetkomingen een begin gemaakt. Naar ver- 2 
| wacht mag worden, zullen echter nog vóór hef S 
| einde van het jaar de eerste 1000 gevallen afge- J 

daan zijn. | 

Maastrichtse Int er nationale 

Poppententoonstelling. 

Een volkenbond van poppen in nationale, his- 
torische en folkloristische costumes zal van 

14 tot en met 24 Jan. 1949, in de tot poppenpaleis 
omgetoverde Dominikanerkerk verblijf houden. 
Volgens berichten en toezeggingen bq de Maas- 
trichtse Internationale Poppententoonstellings- 
commissie (een pop zou het niet kunnen nazeg- 
gen en daarom spreekt men in de poppenwereld 
nu al van de M.I.P.) binnen gekomen, wordt het 
 een invasie of een volksverhuizing van 
M poppen uit de vijf werelddelen naar Maas- 

tricht. 
g Wat zij hier komen doen? Wel, Koningin 
£ Elisabeth van Engeland, die reeds gearri- 

veerd is, vertelde het ons in een koninklijk 
P pops-interview. Zij komen Nederland en 

België bezoeken ten bate van de Stich- 
 ting 1940—'45. Met een lieftallig vredes- 

offensief willen zij medewerken aan „de triomf- 
dag van de illegaliteit" en dat kan geen andere 
zijn, dan de dag waarop alle slachtoffers en na- 
gelaten betrekkingen uit strijd en verzet gehol- 
pen zijn in hun geestelijke en stoffelijke noden. 
Poppen uit alle landstreken en taalgebieden zul- 
len door Nederland reizen en een beroep doen 
op het Nederlandse volk, een beroep van liefde en 
dankbaarheid. Tegenover alle charme en betove- 
ring zullen wij bezwijken en het offer brengen, 
dat wij tot nu toe vergaten; of het offer schen- 
ken dat van jaar tot jaar als een gulden keten 
van dankbare naastenliefde gevlochten wordt. 
Maastricht heeft de primeur van deze sprook- 
jesachtige poppenconferentie, uit dank voor het 
groot succes van verleden jaar. 
Dan reizen zij naar alle grote steden: Amster- 
dam, Rotterdam, Utrecht, 's-Gravenhage, Gro- 
ningen, Leeuwarden, Enschede, Nijmegen, Eind- 
hoven en Tilburg. Deze tournee werd mogelijk 
gemaakt, dank zij de medewerking van het 
hoofdbestuur van de Stichting 1940—'45. Luik, 
Brussel en andere steden in België zullen in het 
kader van de Benelux der poppenstaten meedoen; 
te meer omdat men in België de hoogste achting 
koestert voor het Nederlands verzet. 
Dit is trouwens ook met de vier en veertig 
andere landen het geval. De poppen komen im- 
mers naast de landen Nederland en Begië, uit: 
Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, Italië, 
Zwitserland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, 
Finland, Duitsland, Ierland, Oostenrijk, Bulgarqe, 
Tsjechoslowakije, Polen, Hongarije, China, 
Indonesië, Br.-Indië, Japan, Amerika, Argen- 
tinië, Suriname, Curagao, Canada. Z.-Afrika, 
Egypte, Palestina, Siam, Brazilië, Mexico, 
Azoren, IJsland, Groenland, Algiers, Schotland, 
Luxemburg en Vaticaanstad. 
EJn weet u wie zij hier binnen deze oude en 
goede stad zullen ontmoeten? De aw Mestreech- 
ter typen Pie de Bökkem, Flup de Kooistart en 
Ensink. Verder stellen zij de kennismaking op 
prijs met Prins Carnaval, Bet en Meij, de hon- 
derdjarigen: Leneke en vrouw Magné, en ten 
slotte wensen zij te confereren met Jos Hollman, 
Peter Gielen, Henri Hermans, Fons Olterdissen, 
Rector Rutten en andere verdienstelijke per- 
soonlijkheden. Uit Limburg treden aan: poppen- 
vertegenwoordigers uit onze kleurrijke en oude 
schutterijen, Valuas en zijn vrouw in miniatuur, 
de draak van Belfeld, mijnwerkers, enz. 
Belangrijke medewerking vindt de M.I.P. van 
de K.L.M., de Nederl. Spoorwegen, de stoom- 
vaartmaatschappijen, terwijl de verwachting, 
volgens een zo juist ingekomen bericht bij de 
poppen-telefoon-centrale, hoog gespannen staat 
omtrent de medewerking van vele grote be- 
drijven. 
Zeven commissies zijn reeds con amore aan het 
werk getogen. Maar als straks de poppen een 
beroep op u doen om de tentoonstelling te be- 
zoeken, om de daaraan voorafgaande loterij te 
steunen, om eens gezellig met hen in de tearoom 
te babbelen, om te genieten van een keurig 
strijkje, dan hopen wij elkander te ontmoeten 
in het poppenpaleis. 
De poppententoonstelling, aldus een lieftallige 
Parijse, wordt iets brillants, iets artistieks, iets 
waarover de poppen tot in het vierde geslacht 
zullen vertellen. En daarom zullen wq u regel- 
matig op de hoogte houden van het verloop der 
gebeurtenissen uit het paradijselijk poppenland. 
Maar vooral doen wij dit om kracht en troost 
en steun te bezorgen aan de moeders en kin- 
deren van smarten, de oorlogsweduwen en we- 
zen; aan de vele jonge mannen, die lichamelijk 
gebroken, wachten op het herstel van hun licha- 
melijke of geestelijke gezondheid; kortom aan 
alle slachtoffers en nagelaten betrekkingen, die 
dagelijks in hun harten en gezinnen zo'n groot 
leed te dragen hebben. Vergeet daarom niet, dat 
het offer van leven en gezondheid, dat vele onbe- 
kende helden brachten, bijdroeg tot onze bevrij- 
ding en tot naar we allen hopen een duurzame 
en rechtvaardige vrede. „JAN PATRIOT", 



BIJZONDERE MAATSCHAPPELIJKE HULP 

j /n ons vorig artikel concludeerden wij, dat de openbare en de bijzon- 
dere organen van maatschappelijke zorg over dezelfde financiële 

middelen zullen moeten kannen beschikken en das financieel gelijkelijk 
door de overheid behandeld zullen moeten worden. 
Wij verbonden daaraan de stelling, dat de weg der subsidies geen 
waarborgen voor zodanige gelijkstelling biedt, en dat de methode, welke 
wordt toegepast bij de toekenning van vergoedingsbedragen aan lagere 
scholen daarvoor wél waarborgen biedt. 
Op deze stelling gaan wij thans nader in. 

r 

Subsidies plegen altijd een min of meer aan- 
vullend karakter te hebben. Zij worden eerst 
verleend en uitbetaald wanneer is komen 
vast te staan, dat de te subsidiëren instantie 
alle andere inkomstenbronnen aangeboord 

heeft, maar ondanks dat een tekort zal overhouden. 
Een subsidie is aldus normaliter een grotere of kleinere 
toeslag op kleinere of grotere eigen inkomsten. Een 
openbaar orgaan van maatschappelijke zorg heeft 
echter uiteraard geen andere inkomsten dan die uit 
de overheidskas. De weg der subsidies is dus voor 
de openbare organen niet bruikbaar. Zij moeten 
uiteraard voor 100% uit overheidsgelden gefinan- 
cierd worden. De subsidie-methode kan aldus nooit tot 
een financiële gelijkstelling van openbare en bijzon- 
dere organen van maatschappelijke zorg leiden. 
Wanneer voor bijzondere organen de weg van sub- 
sidies wordt gevolgd, komen deze steeds bi) de open- 
bare ten achter. De practijk is daar om dit te bewij- 
zen. De subsidie schept geen duurzaam recht. De 
subsidiërende overheidsinstantie heeft het van jaar 
tot jaar in haar macht haar financiële steun aan de 
bijzondere organen te beperken. Haar eigen openbaar 
orgaan van maatschappelijke zorg blijft echter uiter- 
aard te haren laste komen. Het is duidelijk, dat hierin 
een grote verleiding gelegen is om de openbare zorg 
beter te bedenken dan de bijzondere. 
De hoogte van overheidssubsidies pleegt voorts te 
variëren met de stand van de openbare geldmiddelen. 
Wanneer de overheid in voor haar gunstige tijden 
over ruime financiële middelen beschikt, is zij wel 
geneigd ruimer te subsidiëren dan in tijden waarin 
zij zelf krap zit. Juist in slechte tijden zal echter de 
grootste behoefte aan maatschappelijke zorg bestaan. 
Kan het verwonderen, dat de gesubsidieerde bijzon- 
dere organen aldus ook in slechtere tijden het grootste 
offer in inkomsten uit de overheidskas zullen moeten 
brengen? De overheid heeft immers toch reeds haar 
eigen openbaar orgaan van maatschappelijke zorg te 
haren laste! 
Maar behalve deze practische bezwaren tegen de 

subsidiemethode als middel om de financiële 
gelijkstelling van bijzondere en openbare organen te 
waarborgen, is er nog een meer principieel bezwaar. 
Aan subsidies plegen voorwaarden verbonden te 
worden. Deze voorwaarden nu kunnen in strijd zijn 
met het karakter der maatschappelijke zorg en zelfs 
met het karakter der subsidie. 
De practijk is er om dit te bewijzen. 
Een subsidiërende overheidsinstantie heeft natuurlijk 
het recht te vorderen, dat haar gelden gebruikt wor- 
den voor het doel, waarvoor zij worden gegeven. 
Maar zij gaat dikwijls veel verder. 
Vaak bedingt zij niet alleen een controlerecht op de 
rechtmatigheid van de besteding der overheidsgelden, 
maar ook op de doelmatigheid dier besteding. Over- 
heidscontrole op de doelmatigheid van de besteding 
harer gelden is echter in strijd met het levensbeschou- 
welijk karakter der maatschappelijke zorg. Het doel 

es 

tijdens de bezetting vele onderduikers onderdak heb- 
ben gevonden in Dalfsen en omgeving: 
het gebruikelijk was om de onderduikers per vracht- 
auto en verscholen tussen daarop gestapelde stro- 
pakken aan te voeren; 
op een van deze ritten een band lek raakte, waarop 
een gealarmeerde monteur onder de wagen kroop om 
het reservewiel te monteren: 
«£e goede man op een gegeven moment in letterlijke 
zin nattigheid voelde en met een vies , gezicht aan de 
chauffeur vroeg wat dat was: 
de chauffeur met een droog gezicht antwoordde: „O, 
't te niets, het is wat aardappel water"; 
de nattigheid in werkelijkheid werd veroorzaakt door 
de lozing van, gedurende de rit verzamelde, overtollige 
lichaamssappen. 

der maatschappelijke verzorging gaat immers boven 
de tijdelijke orde en dus boven de staatstaak uit 
De maatschappelijke verzorging van mensen is niet te 
scheiden van hun levensbeschouwing en persoonlijk- 
heidscultuur. Overheidscontrole op de doelmatigheid 
van de besteding der overheidsgelden houdt het grote 
gevaar in van inbreuk op het eigen recht der kerken 
om de verzorging af te stemmen op de levensbe- 
stemming der te verzorgen personen en gezinnen. 
Wij menen hiermede wel aangetoond te hebben, 

dat de methode der subsidies practisch nooit 
zal leiden tot een financiële gelijkstelling van bijzon- 
dere en openbare organen van maatschappelijke zorg. 
De methode, welke toegepast wordt ter bereiking 
van financiële gelijkstelling van openbare en bijzon- 
dere instellingen van lager onderwijs, biedt wel de 
vereiste waarborgen. 
Welke is die methode? Is deze ook bruikbaar op het 
terrein der maatschappelijke zorg? 
De Lager Onderwijswet 1920 verplicht de gemeente- 
besturen om jaarlijks voor het lager onderwijs, het 
voortgezet lager onderwijs en het uitgebreid lager 
onderwijs, het vergoedingsbedrag per leerling vast 
te stellen. Dit vergoedingsbedrag moet voldoen aan 
de eis, dat het geacht kan worden een redelijke voor- 
ziening mogelijk te maken in de behoeften der scho- 
len in die gemeente. Op dit vergoedingsbedrag per ^ 
leerling hebben de erkende scholen dan een strikt en 
onaantastbaar recht. Wat zij daar uit andere middelen 
nog aan toe willen voegen is hun zaak. 
Een waarborg voor de financiële gelijkstelling van 
bijzondere en openbare maatschappelijke zorg zou 
naar analogie van de onderwijsregeling, gevonden 
kunnen worden in een wettelijke verplichting der 
gemeentebesturen om jaarlijks voor elk der verzorging 
behoevende categorieën van personen (armlastigen, 
onvolwaardige arbeidskrachten, a-socialen, debielen, 
enz. enz.) afzonderlijke vergoedingsbedragen per per- 
soon of per gezin vast te stellen. Deze vergoedings- 
bedragen zouden dan weer moeten voldoen aan de 
eis, dat zij geacht kunnen worden een redelijke voor- 
ziening mogelijk te maken in de behoeften van de 
maatschappelijke zorg behoevende gezinnen en perso- 
nen in die gemeente. 
De vastgestelde vergoedingsbedragen per persoon of 
per gezin dienen te worden uitgekeerd aan het open- 
baar of het bijzonder verzorgingsorgaan, waartoe de 
verzorgingbehoevende zich om hulp heeft gewend. 
Deze organen hebben een strikt en wettelijk onaan- 
tastbaar recht op de vastgestelde vergoedings- 
bedragen. 
Aldus heeft de behoeftige de werkelijk vrije keuze 
tussen verzorging der openbare en bijzondere organen. 
Die keuze wordt niet beïnvloed door financiële, maar 
zuiver door ideële overwegingen. 
Door een dusdanige regeling kan onzes inziens tege- 
moet worden gekomen aan het billijke verlangen om 
de maatschappelijke verzorging aan te passen aan de 
levensbeschouwing der te verzorgen personen en ge- 
zinnen. Zij laat anderzijds alle mogelijkheden open 
om een rechtmatig gebruik der overheidsgelden te 
waarborgen. 
Het zou ons te ver voeren daarop hier in details in 
te gaan. Wij volstaan daarom met aan te stippen, 
dat door een in het leven te roepen inspectie, door 
recht van beroep der verzorgingsorganen op het Col- 
lege van Gedeputeerde Staten, en door het voor- 
schrijven van de plicht tot financiële verantwoording, 
alle nodige waarborgen kunnen worden geschapen 
voor een rechtmatig gebruik der overheidsgelden. 

T n onze inleiding op het probleem der bijzondere 
maatschappelijke hulp stélden wij, dat in het verzet 

der illegaliteit tegen de Winterhulp Nederland en de 
Nederlandse Volksdienst niet alleen het element der 
vijandigheid tegen de bezetter tot uiting is gekomen, 
maar ook een principieel bezwaar tegen deze instel- 
lingen, die inbreuk maakten op het eigen recht der 
kerken en der charitatieve instellingen om de verzor-, 
ging van maatschappelijke noden zelf te behartigen. 
Dit principiële bezwaar geldt evenzeer wanneer de 
maatschappelijkë verzorging niet door een vijandige 
bezetter, maar door de wettige overheid ter hand 
wordt genomen. 
Wij kunnen er ons slechts over verwonderen, dat 
de steeds verder gaande staatsbemoeiing met de maat- 
schappelijke verzorging van personen zo weinig ver- 
zet ontmoet. 
Bezitten wij niet meer dezelfde strijdbaarheid, die 
onze voorvaderen de strijd om de gelijkstelling van 
hef onderwijs deed uitvechten? FONS 
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In hef Sportpark te Assen werd een voetbalwed- 
strijd gespeeld tussen de Drentse en Groningse 
Burgemeesters. De Drenten wonnen met 5—2. 

(Da gbladbericht). 
Van Assen begint de victorie. Komt magistraten, ver- 
heft u van uw zetels achter het groene laken en kiest 
het groene grastapijt. Wij komen beslist kijken als 
de Eerste en Tweede Kamer tegen elkaar in het veld 
komen. En onze Ministers willen we ook wel eens aan 
het werk zien. Meent ge, dat voor hen geen tegen- 
partij te vinden is? Och kom, daar zal Rijkseenbeid 
wel voor willen zorgen. 

* 
Volgens „Le Peuple" is van alle landen ter wereld 
België het land. dat de meeste gedecoreerden telt. 
Niet minder dan 60 pCt. van de mannelijke in- 
woners boven de 35 jaar is in het bezit van ten 
minste één onderscheiding. 

(Nederlander). 
Gelukkig land, dat België. Daar behoeven de oud- 
illegale werkers zich ten minste niet druk te maken 
over de vraag of ze al of niet onderscheidingen zullen 
accepteren. Of zouden de illegalen daar tot die 40 
pCt. zonder onderscheiding behoren. Misschien komt 
het nog wel eens zover, dat men in België de man 
die geen onderscheiding draagt met de vinger na- 
wijst en van hem zegt: „Dat moet wel een kerel zijn. 
Hij draagt niet eens een onderscheiding." En wij 
maar wachten tot de Benelux ons in de Belgische 
zegeningen zal doen delen. 

\ * 
In Washington worden honderdduizend fabrieks- 
geheimen van de nazi's, tezamen 2400 grote 
koffers papier, tot pulp gedraaid of verbrand. Ze 
zijn niet gelezen, niet geopend, niet uitgezocht en 
blijkbaar ook niet nodig. Toen het Amerikaanse 
leger in Duitsland binnendrong, verzamelde het 
in alle fabrieken blauwdrukken, productieplannen, 
tekeningen en andere gegevens. Deze papieren wer- 
den met spoed opgezonden naar Amerika: mogelijk 
konden ze dienen ter bespoediging van de oorlog 
met Japan. Amerikaanse firma's hebben sindsdien 
een 75.000 documenten voor een matig prijsje 
overgenomen. Hef leger slurpte ook nog het een 
en ander weg, maar met de rest bleef men zitten. 
Er was geen personeel beschikbaar om deze 
papiermassa uit te zoeken. Bovendien is tegen 15 
Oef. de huur van het pakhuis opgezegd. 

(„Trouw"). 
Met al die fabrieksgeheimen zouden wij toch een 
beetje zuiniger zijn omgesprongen, dan Uncle Sam 
doet. Foei, zomaar, onuitgezocht verbranden. En. dat, 
terwijl er bij de wel uitgezochte 75.000 waren, die nog 
geld opbrachten. Wie weet wat er allemaal nog 
tussenzit. Dit Amerikanen zijn toch wel erg zorgeloos. 
Maar wel radicaal. Wij zouden in zon geval Duits- 
land hebben aangeboden ze weer terug te kopen. Dan 
hadden we tenminste geweten, wat ze hun waard 
waren. 
Wat we niet begrijpen is, hoe het nu mogelijk is, 
dat er weer fabrieken draaien in Duitsland, terwijl 
alle fabrieksgeheimen in Amerika zitten. Zouden die 
fabrieken nu allemaal met Amerikaanse fabrieksge- 
heimen werken? 

IpiniiMiiawHMwinHiinnHiH 

ALLE leden van de GO/WN. 

| ABONNÉ! 
| Onze actie, gevoerd om door middel van ons § 
| blad alle leden van de GOIWN. in het Zui- | 
p den te bereiken, loopt ten einde. Reeds enkele i 
1 malen - zonden wij proefnummers, de laatste 1 
J vergezeld van een rechtstreeks schrijven, ge- J 
p richt tot hen, die nog niet als abonné in onze 1 
| administratie genoteerd staan. 
1 Nog éénmaal roepen wij alle leden van de 1 
1 GOIWN., die „De Zwerver" nog niet ken- ■ 
1 nen of wèl kennen, maar geen abonné zijn, toe; 1 
| geeft U op als abonné. Uw vroegere vriend in | 
■ bet verzet leest dit blad ook! 
1 En tot hen, die reeds lang trouwe lezers van s 
M „De Zwerver" zijn, zouden wij willen zeggen: 1 
S Uw vroegere vriend in het verzet leest dit blad I 
H nog niet. Maakt hen of haar abonné! In de ' 
B komende weken verwachten wij een stroom van 1 
i nieuwe abonné's uit de kringen van de ■ 
| GOIWN. in het Zuiden. De oude, welver- 1 
f trouwde sfeer, die in ons blad heerst, zal door 1 
| de toetreding van deze abonné's zeker versterkt | 
| worden. 
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Een historisch verhaal j 
i 

van Schouwcn-Duiveland | 

Gisteren, in de middag, bracht de veerboot 
mij van Goes naar Zierikzee. De zon 
scheen en het water van de Ooster- 
Schelde had een diep-blauwe kleur. Er 
stond een straffe wind, die de boot bij tijd 

en wijle flink deed deinen. 
In de kajuit was het warm. Op een bank voor 
het raam stond een klein meisje, dat telkens: 
„Kpk eens, pappie ... ", riep. Ik keek naar haar, 
maar ik zag haar niet. Ik dacht aan de mannen, 
die ik ontmoeten zou en die mij zouden vertel- 
len van die dag in December 1944. Zo dommelde 
ik in. 
Toen er een tros tegen het dek sloeg en een paar 
kettingen rammelden, werd ik weer wakker. Ik 
zag, dat we in de haven van Zierikzee waren. 
Tussen de andere^ passagiers schuifelde ik over 
de loopplank. Bij een lege autobus stond een 
chauffeur, die mij vertelde, dat hij pas over twee 
uur naar Haamstede ging. 
Ik liep Zierikzee in, doelloos; misschien zou ik 
ergens een kop koffie kunnen drinken. 
Hoe moet dit stadje zijp, als 's winters een snij- 
dende oostenwind over zijn begroeide wallen 
fluit? Nu, nu een schrale herfstwind door de 
nauwe straten veegde, waren er slechts enkele 
mensen, die snel liepen, alsof ze zo spoedig mo- 
gelijk thuis wilden zijn. 
Voor een café stond — vreemd en eenzaam als 
ikzelf — een grote, glanzende luxe wagen met 
de provincieletter A: Groningen; maar er was 
geen eigenaar. Ik deed de deur van het café 
open: een grote, kale vloer van planken, waarop 
een hamer, een zaag en een schaaf lagen; maar 
er was geen timmerman. Ik ging weer naar bui- 
ten en dwaalde verder, voorbij de reusachtige, 
alleenstaande toren, die nooit is afgebouwd; 
langs de poorten, die honderden jaren geleden 
de stad hadden afgesloten en tussen welker mu- 
ren de tijd is stil blijven staan. 
Toen begon het te regenen, oen koude regen, die 
door de wind in mijn gezicht geslagen werd. 

Stem 

//; Renesse 

door Kees Bauer 

mensen het in de afgelopen zomer bezocht werd. 
Toen de stem sprak van hotelruimte en verbou- 
wingen, hoorde ik het wel, maar ik luisterde er 
niet naar. Ik dacht aan wat die mannen mij 
vanavond vertellen zouden; misschien niets 
nieuws, want ik had in een proces-verbaal de ge- 
schiedenis vele malen herlezen. Maar toen zat ik 
op mijn kamer in Amsterdam en nu was ik in Zee- 
land, op Schouwen-Duiveland, het eiland, waar het 
gebeurd was. En het scheen, of alles mij nu veel 
nader stond. Kwam het door de wijde, grijze na- 
jaarslucht boven dit vlakke land, dat zich onmid- 
dellijk achter het kreupelhout en de bomen op de 
wallen, wijd en open uitstrekt? Ik weet het nog 
niet, ik weet alleen, dat ik toen in Zierikzee al 
veel werkelijker zag, wat uit het ambtelijke 
proces-verbaal vreemd en onwezenlijk voor mij 
was gaan leven en wat enkele uren later, uit de 
verwarde verhalen en opmerkingen van een paar 
mannen, voor mij zou rijzen als een monument 
van geloof en trouw, van taaie volharding en een 
bijna wanhopige moed, maar ook als de ge- 
schiedenis van een nameloos leed  
Later zat ik in de bus naar Haamstede. Het 
regende niet meer en over het eiland scheen zo 
nu en dan nog de zon. Ik weet niet meer hoelang 
we reden. Soms gingen we voorbij een dorp, dat 
als een verzameling huizen, samengeschoven door 
een reusachtige hand, om een kerk was gedron- 
gen. Soms stopte de bus even. 
Langzamerhand veranderde de streek en toen de 
bus stilhield in een dorp voor een kleine kerk, 
omringd door bomen, vroeg ik, of ik in Haam- 
stede was. 
„Neen", zei iemand, „dit is pas Renesse". 
Henesse, dit was dus Renesse. Hier was het ge- 
beurd, bijna drie jaren geleden. Drie jaren zijn 
lang, oneindig lang, voor wie iets moet missen, 
maar voor de gedachte zijn ze slechts een ogen- 
blik. 
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....en zo begon het... 

De deurbel van het „Hotel-café-restaurant", 
dat ik binnenvluchtte, rinkelde hol in de ver- 
laten ruimte. Voor een schouw stonden een paar 
imitatie-oudhollandse stoelen. De vloer was rood- 
betegeld en het aarzelend geluid van mijn voet- 
stappen bleef als een vraag in de stilte hangen. 
Tegen de ruiten sloeg de regen. Ik dronk er een 
kop koffie en nog een. Ik liet mij vertellen, hoe- 
veel eeuwen oud Zierikzee is en door hoeveel 

Ik wist toen nog niet, waar het gebeurd was, 
maar Renesse is niet groot. Ze konden hier ge- 
lopen hebben, op deze weg, of daar achter de 
kerk. 
We reden verder over een brede, nieuwe straat- 
weg. Achter de kleine ruitjes van de bus trilde 
het landschap voorbij. Het was er anders dan 
bij Zierikzee, niet zo vlak en open. Maar ik zag 
het niet; ik dacht aan Duitse soldatenlaarzen 

voor de kerk in Renesse en aan de namen van 
tien Zeeuwen. 
Buiten vervaalde het laatste zonlicht tot een 
vreemd en donker grijs  

Ik stapte uit en liep een straat in. Het was er 
stil, maar ergens waren nog twee mannen aan 

het werk. Ik vroeg hun een naam en zij wezen 
mij een huis. Daar ging ik binnen, maar ik had 
het onzekere gevoel van iemand, die moet spre- 
ken over dingen, die hij niet kent; waarvan hij 
alleen weet, dat zij slechts in een zwijgen intens 
kunnen worden beieefd. 
Dat gevoel bleef, toen ik in de huiskamer zat en 
die man aan de andere kant van de tafel mg 
vroeg, hoe ik het beschrijven zou. Dat wist ik, 
daarover was ik het met mezelf al eens gewor- 
den: niet sensationeel, niet als het zoveelste gru- 
welverhaal van germaanse wreedheden; eenvou- 
dig en strak van lijn moest het worden, historisch 
volkomen verantwoord. Ik was hier gekomen om 
de details te vernemen van een geschiedenis, die 
ik in grote lijnen kende. — De man tegenover mij 
knikte instemmend. Eenvoudig en helder moest 
het worden, ja, èn getuigend van een innerlijke 
kracht, die de mannen dreef tot de daden, waar- 
voor de Duitsers hen tenslotte naar Renesse 
voerden; getuigend van het feit, dat deze man- 
nen geen avonturiers waren, dat zij streden voor 
dezelfde vrijheid als de Engelsen aan de overkant 
van de Ooster-Schelde. 
Er kwam een bittere toon in de stem van die 
man. Op dat ogenblik dacht ik, dat het de stille 
verwijten waren van iemand, die een man of een 
zoon, een broer of een vriend verloren heeft en 
die vraagt naar het waarom en waartoe. Nu weet 
ik meer; ik heb diezelfde toon in de verhalen van 
de andere mannen gehoord. Ze lachten erbij — een 
man huilt niet als hij zijn bitterste ervaringen 
vertelt —, maar die lach was wrang en schrijnend 
tussen de woorden, die daarvoor gesproken wa- 
ren. Woorden, waaruit het verhaal groeide van 
een stille, verbeten strijd op een bijna geheel ge- 
ïnundeerd eiland. Een strijd, heroïsch, maar tegen 
een achtergrond van diep-menselijke teleurstel- 
lingen en fouten. 
Maar die geschiedenis kende ik nog niet, toen ik 
tegenover die man aan de tafel zat. Toen had ik 
alleen een paar rapporten gelezen en een proces- 
verbaal en dacht ik, dat het zijn op dit eiland 
zou aanvullen, wat ik na het lezen van die rap- 
porten nog miste; de vrije lucht boven de 
Zeeuwse eilanden, boven Schouwen-Duiveland, 
waar oude stadjes liggen als Zierikzee en kleine 
dorpen, die Renesse en Haamstede en Burgh 
heten. 
Hier was het gebeurd, onder deze wijde hemel 
hadden die mannen gevochten en voor de vrijheid 
van dit lage land waren zij gestorven. 

Later op de avond zat ik aan een kleine tafel 
Vóór mij vijf mannen. 
Eén daarvan vertelde, de oude geschiedenis van 
het ontstaan van het verzet: een predikant, die 
omstreeks 1940—1941 het lijdelijk verzet propa- 
geerde; een arrestatie, die het contact weer ver- 
brak; de urenlange discussies, die gehouden wer- 
den — want het verzet mocht niet gedreven wor- 
den door een zucht naar avontuur, het was een 
zaak van het geweten. Tot zich eindelijk uit alle 
onzekerheden en twijfelvragen een positieve hou- 
ding losmaakte: verzet, verzet tot het uiterste, 
verzet, omdat er geen andere mogelijkheid was 
Zo kwamen dan in 1942 de eerste onderduikers op 
het eiland en de organisatie van dat onderduikers- 
werk zat van meet af aan goed in elkaar. Voor- 
zichtigheid was geboden, want Schouwen-Duive- 
land is een klein eiland en de mensen praten er 
graag; doch daar stond weer tegenover, dat het 
personeel van de distributiedienst graag zijn 
medewerking verleende. 
Maar in de duinen bouwden de Duitsers hun bun- 
kers en in Maart 1944 werd het grootste gedeelte 
van het eiland onder water gezet. De bewoners 
van het geïnundeerde gebied kregen opdracht vóór 
15 Maart te vertrekken. Zij die bleven, moesten 
een verblijfsvergunning hebben, terwijl het betre- 
den van het eiland zonder schriftelijke toestem- 
ming verboden was. Dit betekende het einde van 
het LO-werk op Schouwen-Duiveland. 
Maar op het kleine stukje grond, dat drooggeble- 



.DE TROOSTENDE". 

Het vervaardigen van de bestelde reproducties 
van .De Troostende", heeft enige stagnatie 
ondervonden. Daardoor ivas hei ons helaas 
niet mogelijk onze oorspronkelijke belofte na 
te komen. 
Wij verzoeken hun, die een exemplaar van 
deze reproductie hebben besteld, nog even 
geduld te hebben. 
Over het tijdstip van aflevering wordt nog 
nader in ons blad bericht, 

Adm. 

ven was, zou nog een verbitterde strijd gestreden 
worden. Verbitterd, omdat er een handvol man- 
nen zich verzette, zonder dat zij een uitweg had- 
den om te vluchten, geen trein of auto, die hen 
ingeval van nood veilig naar een duikadres, ver 
weg, zou vervoeren. 
Er kwam een kaart van Zeeland op tafel. 
Krjk — en de punt van een potlood bestreek het 
eiland — alles stond bijna onder water. Alleen 
deze hoek was droog —• en het potlood maakte 
een snelle beweging langs de binnenkant van de 
duinen —. Hier, Burgh, Haamstede en Renesse 
lagen, zo dicht brj de duinen, te hoog voor het 
water. Brouwershaven was ook droog. Dan was er 
een weg over de dijk naar Zierikzee, dat slechts 
gedeeltelijk ontruimd was, evenals Bruinisse. Zo 
was de situatie, toen de Moffen de boel onder 
water hadden gezet. 

Ja", zei de man naast mij, „ja, het begon met 
de Armenen", en hij keek naar zijn vriend als 

vroeg hij om een bevestiging. 
Zo begon het verhaal, dat ik hoorde en combi- 
neerde met de enkele gegevens, die ik al kende. 
Het begon met die Armenen  
Ze waren krijgsgevangen gemaakt en gedwongen 
om dienst te nemen in het Duitse leger. Maar het 
uniform waarborgde geenszins de aanwezigheid 
van een Duitse geest. De geweldige hoogvlakten 
en de bergen van hun geboorteland lieten zich niet 
vangen in het germaanse feldgrau: zij gingen 
saboteren; misschien niet allen, doch er was een 
zeker organisatorisch verband tussen hen, die met 
ongeduld het ogenblik verbeidden, waarop zij hun 
karabijnen en handgranaten zouden kunnen keren 
tegen hen, die zich hun meesters waanden. 
Elke beweging heeft haar leider; hier, onder de 
Armenen, die op Schouwen-Duiveland een gedeel- 
te van de bunkers in de duinen bevolkten, heette 
hij Sjoeran. Hij was een Russische vlieger, die 
door de Duitsers werd neergeschoten en in het 
vijandelijke leger zijn eigen landgenoten als offi- 
cier commandeerde. Reeds vóór hij op Schouwen- 
Duiveland kwam had hij in Utrecht, Amsterdam 
en Bergen op Zoom sabotage gepleegd. Hij stond 
in verbinding met Nederlandse illegalen in 
Utrecht, die hem een aantal zilveren kwartjes toe- 
zonden. Deze kwartjes waren aan één zijde ge- 
merkt met een T. Zij werden uitgedeeld onder de 
mannen, die bereid waren met hem samen te wer- 
ken in een beweging, die zich zou moeten uitbrei- 
den over alle Russen in het Duitse leger, opdat 
ééns de dag zou komen  
Maar zij zouden met de Hollanders moeten sa- 
menwerken, dat begreep Sjoeran wel. Hij zou 
het maar eens met die twee Hollandse chauf- 
feurs proberen. Hij had juist hen uitgekozen, 
omdat hg aan de zuster van één van hen — het 
meisje werkte op het vliegveld — gevraagd had, 
of zij geen Hollandse mannen kende, die tegen 
de Duitsers zouden willen vechten. Zij dacht aan 
haar broer en zei: ja. Zij beschreef Sjoeran de 
auto, waarin haar broer reed en op een dag 
hield Sjoeran die auto aan. Er zaten twee man- 
nen in. 
„Ben jij Piet?", vroeg Sjoeran, „en werkt jouw 
zuster op het vliegveld?" 
Dat was waar. 
„Kunnen jullie goed met de Duitsers opschie- 
ten?" vroeg hij verder. 
Dat was niet waar en zo begon het. 
Sjoeran vertelde hun, dat hij van plan was om 
de Duitsers op het eiland aan te vallen met een 
aantal vertrouwde Armeense soldaten. De tgd 
was daar nu nog niet rgp voor — het zal om- 
streeks Mei of Juni 1944 geweest zijn —, maar 
het was nodig om nu al voorbereidingen te tref- 
fen. Die voorbereidingen werden getroffen. Sjoe- 
ran stal van de Duitsers wapens, die hij aan Piet 
en Jacob overgaf en deze twee mannen zaten al 
spoedig tot over hun oren in het complot. Hun 
positie als chauffeur verschafte hun grote voor- 
delen, zoals het gebruik van een vrachtwagen, 
waarvoor ze eigenhandig de Eahrbefehle schre- 
ven. 
Intussen hielden de Armenen, die geen half werk 
deden, nachtelijke oefeningen, waarbij zij kalm- 
weg doordrongen tot in Haamstede. Die oefenin- 
gen strekten zich zover uit, dat zij met scherp 
schoten op Duitsers, die slechts konden gissen 
naar de identiteit van hun aanvallers: Engelsen 

Sociale problemen bij de verzorging 

van de slachtoffers van het verzet. 8 

T n dit artikel wil ik ook iets zeggen over de speciale 
•'•zorg, die wij aan de opvoeding van de kinderen moe- 

ten wijden. 
Bij de keuze van een gezinsvoogd of gezinsverzorger (ster) 
moet er rekening worden gehouden met de aanwezigheid 
van opgroeiende kinderen. De voogd, die zo'n gezin 
krijgt toegewezen, moet in 
staat zijn ook hulp en bij- 
stand te verlenen bij de 
opvoeding. Niet alleen de 
moeder, maar ook de kin- 
deren moeten vertrouwen 
gaan krijgen in '40-,45. 
Dikwijls komt het voor, 
als de moeder niet in staat 
is de kinderen alleen voor 
te lichten en op te voeden, 
dat zij uit angst en schaam- 
te tegenover de vertegen- 
woordiger van '40-'45 over 
deze grote moeilijkheden zwijgt, zodat dikwijls eerst wan- 
neer het te laat is, onze gezinsvoogden of sociale werk- 
sters er kennis van kunnen nemen. Ook hier is dus weer 
het wederzijdse vertrouwen een eerste vereiste. Speciale 
zorg Is nodig voor die kinderen, die zich vanwege hun 
leeftijd, vader goed herinneren, de arrestatie, dikwijls het 
illegaal werk, maar vooral het overlijden bewust door- 
gemaakt hebben, en voor wie het verlies zwaarder drukt 
dan op die kinderen, die tijdens de oorlog zo jeugdig 
waren, dat zij hun vader niet gekend hebben. 
De kinderen, en vooral zij, die wat ouder worden en 
studeren of een vak-opleiding volgen, moeten de Stich- 
ting niet leren zien en kennen als een instituut, waar men 
zo spoedig mogelijk vanaf moet komen. Ons werk moet 
zo gericht zijn, dat de jongelui in hun latere verdere 
leven met dankbaarheid terugdenken aan de hulp en bij- 
stand, die zij in hun jeugd van '40-'45 hebben ontvangen, 
niet alleen op financieel, maar ook op zedelijk en maat- 
schappelijk gebied. Wij moeten er naar streven iedere 
jongen en ieder meisje op die plaats in ons maatschap- 
pelijk leven te brengen, waar hij of zij op grond van 
capaciteit en aanleg recht op heeft. Volgt de studie van 
deze aan onze zorgen toevertrouwde jongelui van jaar 
tot jaar, helpt ze door hun grote en kleine moeilijkheden 
heen. Laat ze hun financiële afhankelijkheid. van '40-'45 
nimmer op een ontactische wijze voelen. Hierdoor wor- 
den wonden geslagen, die zelfs de tijd moeilijk helen 
kan. 
Wanneer een jongen of meisje een speciale opleiding 
volgt, onverschillig of hij of zij een Middelbare School. 
Universiteit, Ambachtschool of Huishoudschool bezoekt, 
of een andere opleiding volgt, laat hun omgeving, hun 
mede-studenten, hun schoolvrienden, dan nimmer merken, 
dat de student(e) studeert op kosten van '40-'45. Daarom 
geeft het bestuur in Amsterdam er de voorkeur aan, om 
de studietoelage door de moeder zelf aan de onderwijs- 
instelling te laten betalen en niet rechtstreeks door ons 
te laten overmaken. 
Volgt de jongeman een opleiding, b.v. aan een Zee- 
vaartschool, waar een uniform gedragen wordt, zorgt er 
dan voor, dat hij tussen al die anderen in uniform ge- 
klede jongens niet in zijn burgerpakje rond loopt. Een 
groot aantal van onze jongelui komt gelukkig uit gezin- 
nen, waar mannen en vrouwen met karakters gevormd 
worden. Op ons als '40-'45 rust de verantwoordelijke, 
maar mooie taak om deze jongelui door de middelen, 
waarover wij de beschikking hebben, in staat te stellen 
een studie of opleiding te volgen, waardoor zij straks 
mede leidinggevende functies in ons volk kunnen innemen. 
Wanneer wij hierin op ruime schaal slagen, zal deze 
jeugdzorg in de toekomst onze volkskracht ten goede 
komen. 

Op één ding waarvoor de jongelui in het bijzonder 
gevoelig zijn, wil ik nog Uw aandacht vestigen en 

dat is dit: 
Zij mogen gerust weten, dat het moeite kost om de voor 
hun studie benodigde gelden beschikbaar te stellen. Tot 
nu toe — en ik hoop, dat dit zo zal blijven — worden 

studietoelagen niet als voor- 
schotten of leningen ver- 
strekt. Wel moet de jonge 
student (e) er op gewezen 
worden, dat hij of zij in de 
eerste plaats in de kortst 
mogelijke tijd moet zorgen 
gereed te komen, maar in de 
tweede plaats ook een zwa- 
re morele verplichting mede 
draagt en wel deze verplich- 
ting, dat, wanneer hij of zij 
straks, dank zij '40-'45 de 
plaats bereikt heeft in de 

maatschappij, op hem of haar de morele verplichting 
rust om '40-'45 te helpen bij de opleiding en studie van 
die jongelui, die nu nog nauwelijks met hun hoofd boven 
de tafel uitsteken, maar wier vader ook voor de vrijheid 
van ons vaderland gevallen is. 

A. J. TEUNISSEN, 

TER NAVOLGING 

Aan een circulaire van de Algemene Inspectie van Rijks- 
politie aan het Personeel der Rijkspolitie, ontlenen wij het 
volgende: 

„Gedurende de laatste maanden is in sommige bladen 
gewaagd van de nood onder de nagelaten betrekkin- 
gen van hen, die vielen tengevolge van hun dappere 
strijd voor de vrijheid van ons land, alsmede vele an- 
deren, die bij of tengevolge van de bevrijding zwaar 
werden getroffen. 
De belangstelling voor dit onderwerp verflauwt zien- 
derogen en de middelen van de Stichtingen, welke tot 
leniging van die noden werden opgericht, lopen steeds 
achteruit. 
Het lijkt er op, alsof men de gesneuvelde soldaat, het 
brandende huis en het gemartelde en verwaarloosde 
kind vergeten is, diep weggestopt in een verscholen 
hoekje van het hart. 
Hoe moeilijk de omstandigheden voor ons allen zijn 
mogen, is het niet onmogelijk hierin enige verbetering 
te brengen. 
Ter verwezenlijking daarvan is in Den Haag een Com- 
missie gevormd, die voorstelt dat ieder lid der Rijks- 
politie maandelijks de somma van een kwartje afstaat. 
Het Corps Rijkspolitie omvat ongeveer 7000 man en 
als ieder zich daartoe bereid verklaart, kan maandelijks 
een bedrag van circa ƒ 1750.— verkregen worden. Dit 
bedrag zou dan als volgt kunnen worden besteed b.v. 
om de beurt maandelijks afdragen aan; 

le. Comité Ereschuld en Dankbaarheid; 
2e. Stichting 1940-1945; 
3e. Fonds Noodgebieden; 
4e. U.N.A.C." 

Deze circulaire, waarbij de Inspecteur-Generaal A. W. 
de Koningh een aanbeveling schreef, behoeft geen nadere 
toelichting onzerzijds. Tot iedere grote instelling of ieder 
groot bedrijf zeggen wij slechts: Lees en handel 1 

c. 

% 

of Partisanen. Terwijl de Armenen zich na zo'n 
nachtelijke oefening voldaan en onopgemerkt in 
hun bunkers terugtrokken. 
Sjoeran was ervan overtuigd, dat er een dag 
zou komen, waarop hij in een snelle opstand de 
Duitse bezetting van het eiland zou overrompe- 
len. Het voordeel van de verrassing was aan zijn 
kant en dat zou een tegenwicht vormen voor zijn 
numerieke minderheid. Op dat ogenblik zouden 
Piet en Jacob, bijgestaan door de medewerkers, 
die zij om zich heen zouden verzamelen, alle tele- 
foonverbindingen doorsnijden en de wegen naar 
Schouwen afzetten. Zo was het veldtochtsplan 
van Sjoeran. 
Het liep anders. 
Het verzet op het eiland was niet begonnen bij 
Piet en Jacob. De inundaties mochten de LO zo 
goed als uitgeschakeld hebben, wat spionnage 
betrof bleef er werk genoeg aan de winkel. De 
Duitsers hadden in de duinen geweldige verster- 
kingen aangelegd en zwaar geschut opgesteld. 
De inlichtingen, die daarover verstrekt konden 
worden, zouden van groot belang kunnen zijn 

voor de geallieerde oorlogvoering. Misschien heb- 
ben contacten op het vaste land in die richting 
geleid, misschien ook is één van de eerste vor- 
men van verzet op het eiland bewaard gebleven: 
in ieder geval werkten deze mannen onder de 
verzamelnaam OD ©n dit is zo gebleven tot de 
bevrijding. 

(wordt vervolgd) 
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ERESCHULD en DANKBAARHEID 

Toen na de capitulatie al spoedig de Nederlandse 
krijgsmacht hier te lande door de bezetter werd 

gedemobiliseerd, werden daardoor ook de geestelijke 
verzorgers daarvan op non-activiteit gesteld. Er waren 
toen geen gezonde militairen meer om voor te zorgen, 
maar wel lagen onze gewonde mannen verspreid in 
allerlei ziekeninrichtingen en wij hebben ons toen aan 
deze gegeven. Ieder deed dat echter op eigen gelegen- 
heid; er bestond geen enkel verband meer. 
Zo sprak op de Kerstsamenkomst 1940 in het militair 
hospitaal te Utrecht de res. veldprediker Ds Ring- 
nalda, toen wonende te Drachten, wiens woord per 
radio uitgezonden werd. Als antwoord daarop kwam 
een stroom van giften bij hem binnen. Voor de be- 
steding hiervan wilde hij alléén niet de verantwoorde- 
lijkheid dragen. Na overleg met de Leger- en Vloot- 
predikant in Algemene Dienst werd daarom in begin 
1941 het Comité „Ereschuld en Dankbaarheid" opge- 
richt; het bestond aanvankelijk uit enige geestelijke 
verzorgers der landmacht, echter met het uitgesproken 
doel om dit later uit te breiden. In die tijd was het 
toch geraden om het aantal leden zeer beperkt te 
houden, daar dit werk, noch de bezetters, noch hun 
medewerkers welgevallig was. 

♦ 
Zo begon dit Comité zijn werk als voortzetting van 

hetgeen tot op dat ogenblik was gedaan door ver- 
schillende individuele verzorgers. Het was vrij gemak- 
kelijk om contact te krijgen met de invaliden, daar 
deze toen nog vrijwel allen verpleegd werden in rijks- 
of particuliere ziekeninrichtingen. Moeilijker was het 
om de weduwen der gesneuvelden op te sporen; bij 
officiële instanties konden de namen van deze natuur- 
lijk niet worden opgevraagd; publieke bekendmaking 
van de oprichting van ons Comité was ook buitenge- 
sloten, omdat dit met zelfmoord gelijk zou staan. Op 
allerlei manieren trachtten wij dan ook deze slacht- 
offers te vinden: doch velen, vooral in de buiten- 
provincies, bleven ons onbekend en dus van onze zorg 
verstoken. 
Hoewel ons uitgesproken doel was om te zorgen voor 
de militaire oorlogsslachtoffers, hebben wij in die jaren 
ook verschillende illegale werkers geholpen, die bij ons 
aanklopten, omdat voor deze toen nog geen steun- 
organisatie bestond. In die tijd namen wij het echter 
met de begrenzing van ons arbeidsterrein niet" al te 
nauw, maar meenden allen te moeten helpen, die leden 
tengevolge van hun verzet tegen de tirannie van de 
bezetter, al bleef het hoofddoel; de zorg voor de 
militaire slachtoffers, voor wie ons in mobilisatie- en 
oorlogsdagen de geestelijke verzorging toevertrouwd 
was geweest. 
Natuurlijk kon en mocht voor dit werk niet publiek 
financiële steun gevraagd worden, maar moest dit 
alles in het geheim geschieden. Toch heeft het ons in 
die tijd nooit aan financiën ontbroken, dank zij de hulp 
en de steun, welke ons uit allerlei kringen van ons 
volk geboden werd in groter en kleiner bijdragen, in 
geld en in natura. Wij denken hierbij nog met grote 
dankbaarheid en bijzondere waardering terug aan de 
geregelde hulp van het personeel van verschillende 
publieke instanties en particuliere bedrijven. 

♦ 
Bij onze arbeid in de hospitalen en ziekeninrichtin- 

gen kwamen wij in aanraking met velen, die zich 
ook het lot der verpleegden aantrokken. Van een 
nauwe samenwerking kon echter weinig komen in die 
tijd, daar er groot verschil bestond in doel en werk- 
wijze. De meesten of bijna allen, die zich bezig hielden 
met deze arbeid, stelden zich allereerst ten doel om 
onze mannen ontspanning te bezorgen dogj- uitgaans- 
avonden te organiseren, gezellige samenkomsten te 
beleggen, bizondere maaltijden aan te bieden e.d. Hoe- 
wel wij onze mannen dit alles van harte gunden, 
meenden wij, dat dit toch niet het hoofddoel mocht 
zijn en dat hiervoor niet de bijdragen van ons volk 
besteed mochten worden. Behalve de leniging van de 
nood in de gezinnen moest het streven er allereerst 
op gericht zijn om onze mannen straks weer een 
plaats in de maatschappij te doen innemen. Zij 
moesten weer aan arbeid gewend worden. 
Wij trachtten hun deze te verschaffen door gratis 
materiaal beschikbaar te stellen, dat door particulieren 
zeer moeilijk of in het geheel niet te krijgen was. De 
artikelen, welke zij hiervan maakten, werden door 
ons Comité tegen contante betaling overgenomen, 
voor zover zij zelf daarvoor geen liefhebbers konden 
vinden. Dit had een dubbele invloed ten goede: het 
deprimerende gevoel, dat zij niets meer konden, werd 
hierdoor weggenomen, terwijl zij bovendien op deze 
wijze nog wat konden verdienen voor hun gezinnen, 
waarin dit zeer welkom was bij de niet te ruime in- 
komsten. 
Bovendien werden de gezinnen gesteund met perio- 
dieke of incidentele giften in geld of in natura. Voor 
dit laatste werkte vooral ons textiel-comité in Gouda, 
dat in het bizonder vele weduwen en hare gezinnen 
verzorgde van het nodige, toen dit nergens meer te 

Gaarne voldoe ik aan het verzoek van de Redactie 
van „De Zwerver" om de lezers een en ander mee 
te delen omtrent de vereniging „Ereschuld en dank- 
baarheid" en haar werk ten behoeve van de mili- 
taire oorlogsslachtoffers en de nagelaten betrek- 
kingen der gesneuvelden. 

krijgen was. Toen hier echter de voorraden uitgeput 
waren, heeft Twenthe ons geregeld aan heel veel 
textiel geholpen, dat voor dit doel aan de vijand ont- 
trokken werd. Toen later de voedselschaarste vooral 
in het Westen toenam en de nood op dit gebied zelfs 
zeer nijpend werd, hebben verschillende boeren in de 
Haarlemmermeer ons trouw geholpen door onze pa- 
tiënten geheel gratis elke week een ouderwetse brood- 
maaltijd (met nog al eens wat meer ook) aan te bie- 
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GROEP A 

UITSLAG 

PRIJSVRAAG 

Eindelijk... éindelijk kunnen wij de uitslag 
mededelen van de prijsvraag, die in het 
extra nummer van De Zwerver, bij gelegen- 
heid van het regeringsjubileum van H.M. 
Koningin Wilhelmina werd afgedrukt. Mis- 
schien zijn er jongens en meisjes, die al 
vergeten waren, dat ze aan die prijsvraag 
hadden meegedaan. Als ze nu tot de prijs- 
winnaars behoren, dan is het een extra 
verrassing! Of zaten alle deelnemers aan 
de prijsvraag wekelijks met verlangen uit 
te zien naar De Zwerver in de hoop, dat 
eindelijk de uitslag bekend zou worden 
gemaakt ? 
Ja, het heeft wèl lang geduurd. Maar het 
was ook een heel werk om al die brieven 
te lezen ^en uit te zoeken. 

Groep A. was bestemd 
voor de jongere kinderen. 
Van een aantal zwarte 
snippers moesten ze een 

letter zien te maken. De meeste inzenders 
hadden er de juist letter van gemaakt, 
doch er waren er ook, die er blijkbaar 
veel moeite mee gehad hadden en een 
dndere letter in elkaar gepast hadden, 
maar je kon met één oogopslag zien, dat 
die niet goed was. 
De letter, die bedoeld was in de prijsvraag, 
was een W. Het was de W. van Wilhel- 
mina, Die ons zo lang heeft mogen regeren 
in blijde en droeve dagen. 
En nu de prijswinnaars in deze groep: 
le. prijs: Riet Kappers, IWilhelminalaan 
33, Ermelo; 
2e. prijs: Rina Uittien, Meidoornstraat 12, 
Den Haag; 
3e. prijs: de broertjes Theo en Piet Op- 
dam, Leidseweg 672, Voorschoten. 
Jullie hebt deze week de prijzen toegezon- 
den gekregen. 

Groep B. was bestemd 
voor ouderen. Vooral in 
deze groep waren veel 
deelnemers, daarom zijn 

hier vier prijswinnaars voor. 
De stad, waar de parachutist neerkwam, 
was Arnhem. „Het plaatje stond op zijn 
kop in de Jonge Zwerver", schreef iemand. 
Ja, dat was ook zo. Maar als het gewóón 
gestaan had, was het ook veel te gemak- 
kelijk geweest! Een jongen schreef; — „Ik 
heb me naar moeten zoeken, maar ten- 
slotte vond ik de stad toch..." 
De prijswinnaars zijn: 
le. prijs: Jan van der Veer, Herdenschap 
25, Workum (Fr.). 
2e. prijs: Ewald Bouma, Rozenstraat 2, 
Baarn; 
3e. prijs: H. I.amcrs, Eikenlaan 5, Wage- 
ningen; 
4e. prijs: Rina Vriend, Breedstraat 38, 
Enkhuizen. 
Ook aan jullie is Intussen de prijs toe- 
gezonden. We hopen, dat je er veel plezier 
van zult hebben. 
En nu zullen we maar zeggen: Tot een 
volgende keer! 

RED. 

GROEP B 

den, waarvoor zij zich grote offers getroostten en mede 
vele gevaren moesten trotseren bij vervoer: zij hebben 
dit echter tot het laatste toe trouw volgehouden. 

Ofschoon er geen geregelde samenwerking bestond 
tussen de organisaties die reeds lang vóór 1940 

werkten op dit terrein, n.1. het Fonds 1815 voor oud- 
militairen en de Kon. Nat. Vereniging tot steun aan 
miliciens (Stamil) werd toch in incidentele gevallen 
telkens contact gezocht en samengewerkt ter leniging 
van de nood onzer slachtoffers. Wij bleven echter allen 
afzonderlijk bestaan om toch een of meer organisa- 
ties over te houden voor dit werk, als de bezetter het 
bij zijn willekeur in het hoofd mocht krijgen om een of 
meer organisaties op te heffen en de kas in beslag 
te nemen. Ook de betrokken afdelingen van het Com- 
missariaat voor de belangen van de v.m. Nederlandse 
weermacht boden ons telkens hulp en met deze was 
de samenwerking zeer nauw. 

* 
Zo bleef ons werk doorgaan tot de bevrijding, die 

een gans andere toestand in het leven riep. Wij 
waren toen reeds bezig om een landelijke organisatie 
in het leven te roepen, daar het werk te veel werd 
voor de Secretaris, die dit tijdens de bezetting vrijwel 
alleen deed. Wij wilden toen aanstonds een openlijk 
beroep doen op ons volk, doch door de gang der 
bevrijding was de Stichting 1940-1945 ons in deze 
vóór. Iets kennende van de grote nood onder de 
verzetsslachtoffers meenden wij deze nationale inza- 
meling niet te moeten doorkruisen en stelden wij dus 
onze collecte uit tot het Kerstfeest. Toen kwam echter 
de noodkreet van „Nederland helpt Indië!" en weer 
meenden wij ook hier niet als concurrent te mogen 
optreden. Het volgende voorjaar werd, omtrent de 
collecte, met de Stichting 1940-1945 overeengekomen, 
dat onze Vereniging een beroep zou doen op de ker- 
ken, terwijl het buitenkerkelijk terrein ter bewerking 
werd gelaten aan deze Stichting: omtrent de arbeids- 
terreinen werd overeengekomen, dat wij alleen de 
militaire oorlogsslachtoffers zouden verzorgen, ter- 
wijl de Stichting 1940-1945 die van het illegaal ver- 
zet voor haar rekening nam. 

* 
nr* oen na de bevrijding alle organisaties, die werken 

op dit terrein, hun werkzaamheden weer ten volle 
konden hervatten, deed zich de dringende behoefte 
gevoelen aan een juiste afbakening der terreinen van 
arbeid en een nauwe samenwerking tussen deze. Dank 
zij de goede geest, door welke deze organisaties alle 
bezield waren, waarvan de oudste reeds bijna \l/2 
eeuw bestaat, werd niet allereerst gevraagd naar 
uitbreiding en versterking van eigen invloed of 
reclame voor eigen naam en organisatie, maar naar 
hetgeen bevorderlijk kon zijn ter bereiking van het 
gemeenschappelijk doel: leniging van de nood der 
militaire oorlogsslachtoffers. Dit eist een nauwe 
samenwerking en dus kwam deze ook tot stand tus- 
sen Fonds 1815, Stamil, Karei Doorman-fonds, Prins 
Bernhard Stichting en Eereschuld en Dankbaarheid. 
Zulks mede op aandrang der Regering, waarvan wij 
steeds de meest mogelijke hulp en medewerking 
ondervinden. 

Zo staan wij thans als één man naast elkaar, 
samenwerkend om het gemeenschappelijke doel 

te bereiken. Gemeenschappelijk doen deze organisaties 
dan ook een beroep op het Nederlandse volk om dit 
werk te steunen en mede te helpen om de ereschuld 
te betalen, die ons volk heeft tegenover degenen, die 
hun gezondheid en validiteit, ja zelfs hun leven als 
hoogste offer gebracht hebben bij de verdediging van 
de vrijheid en onafhankelijkheid van ons land en volk, 
om op deze wijze onze dankbaarheid te bewijzen 
voor hun offers. 
Zij hebben hun plicht tot de hoogste prijs volbracht. 
Dank zij hun wanhopig maar taai verzet tegen de 
overmachtige aanvaller, zij het slechts gedurende enige 
dagen, hebben zij aan H.M. de Koningin en Haar 
Huis de gelegenheid gegeven te ontkomen aan de 
moordende hand van de gewetenloze vijand en de 
Regering in staat gesteld om uit te wijken naar de 
vreemde om daar Haar bestuur voort te zetten over 
de niet bezette delen van het Koninkrijk. Zo hebben 
zij gelegd het fundament van het illegale verzet tegen 
de bezetter waaraan velen hunner ook daadwerkelijk 
meegedaan hebben. 
Hun aantal wordt thans nog bijna dagelijks vermeer- 
derd met degenen, die geroepen zijn om in de over- 
zeese gebiedsdelen orde en recht te herstellen en de 
oude welvaart terug te brengen en van wie ook velen 
de zwaarste offers gebracht hebben en brengen. 
Zij allen hebben recht op de dankbaarheid van het 
Nederlandse volk, waarop wij dan ook een ernstig 
beroep doen tot leniging van hun nood en tot hulp 
in hun moeilijkheden op allerlei terrein. 

P. B. 
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Hun toortsen zullen eeuwig branden; 
de vlam huns levens stak ze aan: 

Licht, laaiend uit geheven handen 
die 't hoogste hebben afgestaan. 

Zij zullen ons de richting wijzen, 
bezield de wegen doen begaan; 

herboren zal ons volk herrijzen, 
door hen geadeld voortbestaan! 

V. 

Dirk Willem van 
Ouwerkerk 

geboren 17 Mei 1917 te Rotter- 
dam, bedrijfsleider, wonende te 

Breda. 

irk Willem van Ouwerkerk 
L-l (Hans). Trouw aan het 
Vaderland was iets vanzelf- 
sprekend in den huize Ouwer- 
kerk. 
Vader van Ouwerkerk was één 
der eersten geweest na de capi- 
tulatie, die getracht had de Neder- 
landers uit de schuilkelders van 
doffe onderworpenheid te halen. 
De Nederlandse Unie vond in 
hem direct een harde werker. 
Vandaar, dat toen er gijzelaars 
opgehaald werden Dick's Vader 
daar natuurlijk ook bij was. Meen 
nu niet, dat het verzet in den 
huize Ouwerkerk gesmoord was. 
Dick werkte door. Eerst alleen, 
later met een vriend. Zo zelfs, 
dat ze het met zijn tweeën lang 
niet aan konden. 
Het contact met de LO. kwam. 
En Dick, die nu Hans heette, 
werkte mee met al zijn jeugdig 
enthousiasme. 
Zijn werk als bedrijfsleider bij de 
N.V. „Het Klaverblad" te Leur 
liet hem niet zo veel vrije tijd. 
Maar als er voor de LO. wat te 
doen was, dan ging dat voor. 
Op 18 Juli 1944 nam hij vacantie. 
Maar de Dinsdagmiddag-verga- 
dering van de LO. in het accoun- 
tantskantoor van zijn Vader kon 
niet worden verzuimd. Links en 
rechts werden de Ausweise, 
bonkaarten en persoonsbewijzen 
uitgegeven. 
„René, hier is het persoonsbewijs 
voor die jongen van de geheime 
zendinstallatie die bij X. zit." 
„O, geef het mij maar," zegt 
Hans, „ik heb toch vacantie en 
ga morgen juist die kant uit met 
mijn meisje." 
's Woensdagsmorgens fietsten ze 
samen naar het bedoelde adres. 
Maar toen ze er kwamen had de 
S.D. er zich geïnstalleerd en 
beiden werden gearresteerd. Zijn 
verloofde wist te ontkomen en 
kon Vader van Ouwerkerk op 
het kantoor waarschuwen. Even 
later kwam men er al om huis- 
zoeking te doen. Op Hans zijn 
kamer werden genoeg dingen 
gevonden om de SD. te overtui- 
gen, dat ze een goede vangst 
hadden gedaan. Hans werd ver- 
voerd naar Den Bosch. Verschil- 
lende malen werd hij verhoord, 
maar geen woord kwam er uit 
hem. Éénmaal kreeg zijn Vader 
nog een briefje: Ze hoefden zich 
over hem niet ongerust te maken. 
Hij had de vaste rots gevonden. 
„Ik lees veel in mijn Bijbeltje en 
daaruit put ik veel troost". 
Op 11 Augustus werd hij in 
Vught gefusilleerd, waarna zijn 
stoffelijk overschot ' gecremeerd 
werd. 
Zijn naam staat op het monument, 
opgericht voor de gevallenen in 
Vught. Maar de wetenschap, dat 
zijn naam is geschreven in het 
Boek des Levens is de grote 
troost voor die hem liefhadden.- 

Frcderik Wiebe Heslinga 
geboren te Arum (Pr.), 25 Sept. 1920 

bedrijfs-assistent in de landbouw, wonende te Breda. 

Nico Smit was ondergedoken in Breda en werkte clandestien op het 
evangelisatiebureau „Het Zuiden". 

Maar dit bevredigde hem niet! Hij wilde meer! Hij wist dat er veel werk 
was in het verzet! Hij kreeg contact met de LO. in Breda. Nico werd 
koerier. Hij haalde er ook zijn verloofde Inge bij. Ook zij moest werken. 
Zo gingen zij vaak samen op reis! 
Maar Nico wilde nog meer. Hij ging mee met de KP. en hielp bij het 
verbranden van alle stro-opslagplaatsen en fabrieken van de Duitsers 
op 21 Mei 1944. En zo verrichtte hij nog veel meer verzetswerk. 
Éénmaal werdén zij door de CCD. gearresteerd met 3000 bonkaarten, 
maar door flink optreden en onverwachte hulp kwamen zij er door en 
namen de bonkaarten, bestemd voor Ambrosius in Nijmegen, mee. 
Dat was de vuurproef, maar op 18 Augustus 1944 werden Nico en Inge 
opnieuw gearresteerd, maar nu door de SD. in de electrische trein tussen 
Geldermalsen en Utrecht. 
Zij hadden bezwarende stukken bij zich. 
Via Arnhem (Huis van Bewaring) en Vught werden zij naar Duitsland 
gebracht. Nico naar Oraniënburg — Inge naar Dachau. 
Inge is, zij het ernstig ziek, teruggekeerd uit de hel van Dachau en 
na ruim twee jaar liggen is zij nu als sociaal werkster der Stichting 
'40-'45 aan het werk. 
Nico is op 25 December 1944 op de eerste Kerstdag, toen de Engelen 
het „Vrede op Aarde" zongen, in Oraniënburg overleden. Eerst einde 
1945 kwam dit overlijdensbericht. 
Hij heeft zijn offer gebracht. 
Inge heeft haar verloofde in een gesprek tijdens hun gezamenlijk ver- 
zetswerk wel eens gevraagd: „Nico, heb jij ook je leven over voor je 
Vaderland? Wij zijn nog jong en willen toch straks gaarne 
trouwen. Het gevaar dreigt iedere dag". Nico antwoordde na enige 
aarzeling: „Ja, ook mijn leven, Inge, als het moet!" 
In Arnhem hebben zij samen in de cel Inge's verjaardag gevierd — 
samen gebéden en een zilveren vulpotloodje, waarin een briefje was 
gestopt, door bemiddeling van de dominee naar Breda gestuurd; „Wees niet 
bang — wij zeggen niets — hebben een „leeg" adres genoemd!" 
God heeft Nico's leven genomen, zoals Hij ontelbaar velen tot Zich 
geroepen heeft. 
Nico streed als de anderen en evengoed als hij had het een ander kun- 
nen zijn wiens leven genomen werd. 
God weet dat zij vochten zonder angst en met de wetenschap, dat 
iedere dag de laatste kon zijn. 
Nooit zullen we elkaar op aarde wederzien, maar telkenmale staan we 
stil en gedenken onze vrienden. 
Vaak zien we met weemoed op het werk terug. 
Die band verbindt ons — de band van gezamenlijke strijd tegen de 
onderdrukkers. Het leven is overstelpend druk en de doden kunnen zo 
licht vergeten worden. 
Maar al spreken wij er niet dagelijks over, hun namen en htm werken 
staan diep in ons hart geschreven. 
En in de grootste ogenblikken van ons leven staan zij als bezielende 
getuigen voor onze geest. 
Zo zal het blijven! COR — Breda. 

A a*n Inge. 

Stond jij ooit als ik aan het venster 
En staarde je in den nacht 
Met angst of hij terug zou komen 
En hoop dat het was volbracht? 

Was je óók zo trots op ons werken 
En viel het gevaar je licht 
Omdat je zijn vrouw wou wezen 
En je het zag als je plicht? 

DE WIND Breda. 

Mijn taak is klein gebleven — 
Jou werd groot leed gedaan; 
En mijn man bleef behouden 
Jouw liefste is heengegaan .... 

Sta je ooit als ik aan het venster 
En vraag wat het leven je bracht? 
Tracht Koerierster naar God te blijven — 
Gaf Hij ons niet kruis EN kracht? 

JANE. 

Pieter Bogaard 
geboren 9 April 1902 te Alphen 
aan de Rijn — Expediteur, wo- 

nende te Breda. 

T)iet Bogaard had niet veel ge- 
luk gehad op zijn levenspad. 

Bij alles wat hij ook begon ach- 
tervolgde hem de pech. Hij was 
héél vaak ook niet gelukkig in 
zijn beslissingen. Hij werd lid der 
NSB. 
Tegenover hem woonde de 
districtsleider der LO. 
Piet's broer was daar al vaker 
geweest om hulp voor onderdui- 
kers en sprak ook eens over zijn 
„foute" broer. Een pleidooi, om 
hem op de goede weg te brengen! 
Bij het eerste gesprek bleek al, 
dat Piet hunkerde naar het an- 
dere  het Vaderland onder 
Oranje! 
Hij vertelde van zijn mislukkin- 
gen. Piet ging aan het werk  
alleen  want de LO.-leider 
wilde eerst wel eens zien wat 
Piet presteren kon  en of hij 
het vertrouwen wel waard was. 
En Piet won het vertrouwen! 
Hij werkte als geen ander, alsof 
hem nog steeds achtervolgde de 
grove fout van het NSB.-lid- 
maatschap. 
Op 10 Maart 1944 moest Piet 
onderduiken, want op een adres 
dat de SD. bezette, kwam een 
onderduiker, die Piet's adres ver- 
raadde. 
Hij trok naar Den Haag en 
werkte verder... onvermoeid... 
Hij vertelde eens: „Dit is de kans 
goed te maken, alles wat ik mis- 
dreef — al kost het mij mijn leven 
— ik ben dankbaar dat ik dit doen 
mag." 
Bij zijn arbeid om de stakende 
spoorwegarbeiders te helpen, 
werd hij op 29 September 1944 
gearresteerd en zonder proces op 
7 October 1944 te Rijswijk dood- 
geschoten op de spoorrails waar 
een KP. een aanslag had ge- 
pleegd. 
Zijn weduwe met haar drie kin- 
deren bleven achter. 
Op het kerkhof te Rijswijk ligt 
hij begraven met enkele anderen 
die gelijkertijd werden gefusil- 
leerd en een eenvoudige steen 
verkondigt wie zij waren. 
God besliste over Piet Bogaard! 
Piet had het beloofd ' al moet 
ik het met de dood bekopen  
Ik zal het! Want ik moet! 
Wat dunkt U!? 
Een mens had twee zonen, en 
gaande tot de eerste zeide hij: 
„Zoon ga heen en werk heden 
in mijn wijngaard" en hij ant- 
woordde en zei; „Ik ga Heer" — 
maar hij ging niet. 
En desgelijks tot de tweede en 
deze zeide: „Neen, ik wil niet" — 
maar berouw krijgende ging hij 
toch! 
Wie van hen heeft de wil des 
Vaders gedaan?" 

COR — Breda. 
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Het beste caileau voor StJcolaas 

Pri]s geb. i 4.50 

tn 

todrer- 

staan 

Een voorloper van het gedenk- 
boek der LO. en LKP. 

De vraag naar dit boek Is nog 
zo groot, dat thans een derde 
druk is verschenen, waarbij 
als voornaamste bijzonderheid 
valt op te merken, dat de ex- 
ceptioneel lage verkoopsprijs 

' kan worden gehandhaafd. 

HEI BESTE fERZETSBOEII 

met schetsen van 
FRITS DE ZWERVER, 
ANNE DE VRIES, 
JAN H. DE GROOT, e.a. 

In de erkende boekhandel verkrijgbaar en bij de 
N.V. GEBR. ZOMER 4 KEUNIG s UITGEVERS MIJ., WAGENINGEN 

Een fraai 

St. Nicolaasgeschenk ... 

De NIWIN-XALENDER 1949 
met 12 foto's van het leven van onze 
militairen in Indonesië . . . . f 1.25 
waarvan f 0.25 voor het Nlwlnwerk. 

De INSULINDE-KALENDER 1949 
met 12 fraaie foto's van landschap en 
volksleven in Indonesië. . . . f 2.95 

Bf| Uw boekhandel verkrijgbaar. 

N.V. UITGEVERIJ W. van HOEVE, 's-Gravenhage 

Opzienbarende | 

onthullingen m 

Himmler, de meest sinistere 
figuur onder de Nazi-groot- 
heden, wiens macht die van 
Hitier dikwijls overscha- 
duwde, beschreven door 
zijn masseur, de Fin, Felix 
Kersten, die een ongeloof- 
lijke suggestie op Himmler 
uitoefende en „Himmler's 
Biechtvader" werd ge- 
noemd. Kersten was de 
man, voor wie niets geheim 
kón blijven. Veel gebeurte- 
nissen uit de afgelopen oor- 
log komen door dit boek in 
een geheel ander licht te 
staan. Met zeer belangrijke 
en nooit eerder gepubliceer- 
de documenten. Geb. / 5.90. 
2. Ik verkoos de Vrijheid, 
een der belangrijkste en 

meest opzienbarende boe- 
ken, die na de oorlog zijn 
verschenen. Victor Krav- 

chenko scheurt met dit boek het IJzeren Gordijn 
genadeloos open I 464 pag. Geb. slechts / 4.95. 3. Het Dagboek van 
Joseph Goebbels. Van 
de Nazi-kopstukken 
was Goebbels de leu- 
genachtigste  en de 
eerlijkste. Hiervoor is 
slechts één verklaring: 
zijn cynische haat te- 
gen de andere minder 
intelligente kopstuk- 
ken. Goebbels toont 
in dit boek bij al zijn 
bezetenheid één ding: 
een feilloos geheugen, en daaraan danken wij dit belang- 
rijke en actuele boek! 528 blz. Geïll. met zeer interess. 
en unieke foto's. Geb. in geheel linnen band / 9.50 - Ook 
leverbaar: 4. Goebbels de Man achter Hitier, het geheime 
dagboek van Dr. Rudolf Semmler, lopend tot aan de val 
van Berlhn. 259 Blz. Geb. / 5.50. 
Bestel direct, de voorraad is niet groot meer! 
Betaling desgewenst met ƒ 2.50 of méér per- maand 
Franco ^opzending. - Verzoeke bij bestelling te vermelden 
Adv. 473 Boekhandel H. NELISSEN Prinsengracht 627 L 
Amsterdam-C. Postrekening 60092 L Telefoon 31791. 

R.K. kinderloos echtpaar, mid- 
denstand, in het Z. des lands, 
vraagt pl.m. 3-jarige R.K. ouder- 
loze baby, liefst jonaen van een 
gesn. oud illegaal oi overl. In- 
diéganger, voor verdere opvoe- 
ding. Van voorgenoemd kind 
moet geheel afstand c.edaan 
worden. Het wordt als eigen 
opgenomen. Brieven te richten 
aan: Oostsingel 8, Venray. 

Wie kan OUD-KP-er. G.G., met 
klein gezin, helpen aan een be- 
trekking al» Bedrijfslefdel 
op Landbouwbedrijt of iets der- 
gelijks. Theoretisch en practisch 
volledig bekend met ra ionele 
bedrijfsvoering. Br. ond. no. 1143 
a. h. bureau v. d. blad. 

Tablet of Cachet 
Neem die welke U 't makkelijkst 
inneemt: Sanapirin (tablet) of Mijn- 
hardtjes (cachet), bij Kou, Griep, 
Rheumatische pijnen. Hoofdpijn, 
Kiespijn, Zenuwpijnen. Verkrijg- 
baar in prijzen van 30—75 cent. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiitiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiMiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiitiitiiittiiiiiii 

Wie tijd oi geld aan de 
Stichting besteedt. 

Voorkomt veel zorg en 
heelt veel leed. N 

STICHTING 1940-19411 

Giro 194045 
Bankiers: HOPE&.C0., A dam 

keest- en 

| nieuw]AARSQRoeten 

van en aan onze familie of onze 
vrienden uit de illegaliteit, hier 
•n overzee! 

Gedurende de komende feestdagen rondom Kerstmis en Oud- en 
Nieuwjaar, gaan onze gedachten uit naar tamilieleden, Trienden 
en kennissen, aan wie wij - mede door onze samenwerking In de 
illegaliteit • ondanks misschien de grote afstand, toch geestelijk 
zo nauw verbonden zijn. 

Onder ons volk bestaat de goede traditie, elkaar ter gelegenheid 
van de jaarwisseling de beste wensen aan te bieden. 
De Zwerver wil hieraan dit jaar gaarne zijn medewerking verlenen. 

in het keRstnummeR 

Zoals de lezer weet, zwerit ons blad we- 
kelijks onvermoeid de wereld rond en het 
is hem daarom mogelijk al deze groeten 
en wensen persoonlijk over te brengen. 

1 Slechts f 2.50 

I 
i 
1 

Voorbeelden: 

Fam. Zandstza, Assen aan fam. Go- 
vers, Hilversum. Goede leestdagen 
en voorspoedig Nieuwjaar. 
„Kleine Jan" Alkmaar aan zijn koe- 
rierster Hiil te A'dam. Weet je nog 
van Kerst '43 ? Mijn beste wensen. 
Red „Be Zwerver", te A'dam aan Ds- 
Frits Slomp te Bandoeng. Veel heil 
en zegen in 1948. 
Harmien, Amersfoort aan „Zwarte 
Wim", Zeist. A merry Christmas and 
a happy Newyear 

U kunt ons tevens het adres opgeven van de familieieden 01 | 
| vrienden tot wie Uw groeten zijn gericht Voor zover zl) niet op | 
| ons blad zouden zijn geabonneerd, wordt hen een exemplaai = 
S gratis toegezonden. 
S | 
1 Om teleurstellingen te voorkomen, vragen we onze lezers," de teks f 
= vóór 18 December a.s. aan ons bureau in te zenden en de kosten 1 
3 ad. f 2.50 voor die datum over te boeken, per postwissel ol op ons | 
5 gironummer 109588 oi eventueel door het zenden van postzegels. 3 

Daar doe ik aan meel 1 

|de zwerver! 

| PR. HENDRIKKADE 152 — AMSTERDAM-C. — TELEFOON 41063 | 

ïïiiiiiimtiiiimiiiiiiiimimiiiiiminHiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiKtiiiiiiiiiiimiiiiiiminiiiiiiiimiiiiiiiiiimmimiimmiiiiin 

Geeft „De Zwerver' aan één van Uw kennissen ter Inzage en 
laat hem (haar) onderstaande bon ingevuld zenden aan de 
administratie van „De Zwerver", Prins Hendrikkade 152, Amster- 
dam. Degenen, die een proefnummer ontvingen kunnen deze 
bon voor zichzelf benutten. 

Naam 

A.dres 

Plaats ...................................... Provincie... 

agang abonnement.. 
* Abonnementsgeld wordt per giro , postwissel - of bij aan- 
bieding van een postkwitantie betaald. 

Gironummer 109588 t.n.T. LO-LKP-Stichtin c 
* (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

BON * r De Zwerver in de Tropen 
Ik wil meehelpen om dit Ideaal te verwezenlijken 
en verzoek U daarom een 

* ZeepOSt/LuchtpOSt-abonnemern voor 

(Zeepost l 1.50 - luchtpost f 4.5Ö per kwartaal.) 
* Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel of bij aanbiedinr 

van een postkwitantie betaald. 
Oe kwitantie moet worden aangeboden aan 

*) Doorhalen wat niet verlangd wordt. 
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BEVEL IS BEVEL 

"V 

Dat de Duitse regel „Befehl ist 
Befehl" in de Nederlandse rechts- 

staat geen gelding heeft, zal wel weinig 
betoog behoeven. Het gaat er dus om of 
bevel, bevel is. Ook de vraagstellers 
zullen dit wel bedoeld hebben. Het is 
dan te betreuren, dat zij hun vraag in 
het Duitse idioom hebben gekleed. Dit 
verheldert de kwestie geenszins, maar 
kan wel een psychologisch effect op de 
eenvoudige lezer hebben en deze reeds 
bij voorbaat innemen tegen ons leger. 
„Nieuw Nederland" heeft dit reeds 
demagogie genoemd. 

T-^ e vraag of bevel bevel is, is in 
wezen een vraag naar de bindende 

kracht van het gezag der overheid, i.c. 
van de Nederlandse burgerlijke en mili- 
taire overheid. 
Gezag is in iedere menselijke samen- 
leving noodzakelijk om te voorkomen, 
dat ieder — op eigen inzicht vertrou- 
wende — zou handelen. Een menselijke 
samenleving is onbestaanbaar zonder 
iemand of iets, dat daarin de strevingen der afzon- 
derlijke leden zó regelt, dat uit de veelheid een een- 
heid ontstaat. Wanneer ieder naar eigen inzicht han- 
delt, is de verwezenlijking van het gemeenschappe- 
lijke einddoel immers in ieder geval uitgesloten. In 
de natuurnoodzakelijke gemeenschappen — kerk, 
staat en gezin — is gefag natuurnoodzakelijk. 
Uit de natuurnoodzakelijkheid dezer gemeenschappen 
vloeit de natuurnoodzakelijkheid van het gezag in die 
gemeenschappen voort. 
De natuurnoodzakelijkheid van gezag in de Staat 
brengt mede het recht van de gezagsdrager, de wet- 
tige overheid, om het gezag uit te oefenen: evenzeer 
vloeit uit de natuurnoodzakelijkheid van het gezag 
in de Staat voort de gewetensplicht der leden om 
aan de bevelen en voorschriften der wettige overheid 
te gehoorzamen. /■ « 
Die gewetensplicht steunt niet op de begrepen, inner- 
lijke juistheid van het gegeven bevel, maar 'op de 
volgzaamheid, die wij aan het gezag in de Staat, als 
noodzakelijke gemeenschap, verschuldigd zijn. 
Wie zijn medewerking aan de uitvoering van een be- 
vel weigert, wanneer hem dit duidelijk „in-strijd met 
het recht voorkomt", miskent het wezen van gezag. 
Hij gaat immers zelf de juistheid van het gegeven be- 
vel beoordelen, en miskent daarmede, dat gezag juist 
noodzakelijk is om te voorkomen, dat ieder op eigen 
inzicht vertrouwende zou gaan handelen, en dat het 
gemeenschappelijk doel in die verwarring persé niet 
bereikt zou worden. 

De Kamerleden van der Goes van Naters en Vorrink hebben de Minister 
President en de Minister van Overzeese gebiedsdelen vragen gesteld naar 

aanleiding van de veroordeling door de Krijgsraad tot zware straffen van drie 
Nederlandse militairen in Indonesië, die geweigerd hadden gevolg te geven aan 
een bevel om een kampong plat te branden. 
„Willen de Ministers uitdrukkelijk uitspreken" — zo stellen zij de vraag die 
ons bijzonder interesseert — of naar hun mening de regel „Befehl ist Befehl 
in de Nederlandse rechtsstaat gelding heeft, en, zo neen, of zulks dan niet in- 
houdt, dat de ontvanger van een bevel zijn medewerking aan de uitvoering 
daarvan moet weigeren, wanneer hem dit duidelijk in strijd met het Nederlandse 
recht — daaronder begrepen het Nederlandsch-Indische recht - of het volken- 
recht voorkomt?" 
De betrokken ministers hebben in hun voorlopig antwoord, dat slechts enkele 
feitelijkheden inhoudt, medegedeeld, dat op de boven weergegeven vraag nader 
zal worden teruggekomen, zodra omtrent enkele punten nadere inlichtingen zul- 
len zijn ontvangen. 
Dit lijkt wel iets op een opschuiven van de moeilijkheid. De pers heeft zich 
intussen reeds op het vraagstuk geworpen. In dit stadium achten wij het gewenst 
onze lezers onze visie er op te geven. 

„duidelijk in strijd met het Nederlandse 
recht of volkenrecht voorkomen" kan 
niet het criterium zijn. Het mist met 
name de vereiste vastheid: het is geba- 
seerd op een subjectief, individueel oor- 
deel over de geldigheid van het recht, 
en miskent alle gezag. 

Wil dit nu zeggen, dat men onbeperkt gehouden 
is tot volgzaamheid en gehoorzaamheid? Hebben 

de Duitsers het, met hun Kadaverdisziplin dus toch 
aan het rechte eind gehad? Heeft de plicht tot volg- 
zaamheid en gehoorzaamheid dan geen grenzen? Houdt 
dit geen miskenning in van de stelregel: „Gij zult 
God meer gehoorzamen dan de mensen?" 
De plicht tot volgzaamheid en gehoorzaamheid heeft 
inderdaad grenzen. Maar die grenzen liggen onzes 
inziens in een geheel ander vlak, dan waarin ze door 
de heren van der Goes van Naters en Vorrink ge- 
trokken schijnen te worden. Aan de ontvanger van 
een bevel, de plicht opleggen om zijn medewerking 
aan de uitvoering daarvan te weigeren, wanneer hem 
dit bevel duidelijk in strijd met het recht voorkomt, 
betekent een miskennen van alle gezag, een ontbin- 
ding van alle samenlevingsvormen. Dit leidt tot con- 
sequenties, die voor geen enkel nuchter denkend mens 
aanvaardbaar zijn. 
Waar gaan wij heen wanneer de kinderen aldus de 
bevelen hunner ouders en de ambtenaren de bevelen 
hunner chefs gaan toetsen? Hadden de Nederlanders, 
wie de Indië-politiek in strijd voorkwam met het 
recht, hun medewerking dan moeten weigeren, zoals 
dit door de communisten gepropageerd is? 

Toch is duidelijk, dat de plicht tot volgzaamheid en 
gehoorzaamheid grenzen heeft. Die grenzen moeten 
echter naar een vast criterium getrokken worden. Het 

r 

SCHULDBESEF 

eze droom zal niet eeuwig kunnen duren, 
de oude wanen woelen er teveel doorheen, 
straks zal ik staan bij uitgedoofde vuren 
en tranen storten op wat sintels en wat steen- 

God nam wel vaak dit hart in beide handen 
en het jonge licht brak dan wel even door, 
dóch waarom tuur ik nog naar verre stranden . , 
alt ik mij aan 't licht der torens tóch niet. stoor? ? * " 

Harm- de Jong 

De vergelijking met het verzet tegen 
de maatregelen en bevelen van de 

Duitse bezetters gaat volkomen mank. 
En wel om verscheidene redenen. De 
voornaamste dier redenen is zeker niet, 
dat de bezetter hier de jure geen gezag, 
maar enkel feitelijke macht uitoefende. 
Ook om deze reden gaat de vergelijking 
mank, maar veel belangrijker is, dat de 
Duitse maatregelen en bevelen van zo 
verstrekkende aard waren, dat 't tijdelijk 
én 't geestelijk welzijn van ons volk in 
het hart getroffen dreigden te worden. 
Het verzet tegen de Duitse maatregelen 
en bevelen werd niet gerechtvaardig^ 
door het onaanvaardbaar zijn van de 
gebezigde middelen, maar door het ver- 

werpelijke van de gestelde doeleinden; de aantasting 
van het nationaal eigene, van de godsdienst- en ge- 
wetensvrijheid van de menselijke waardigheid. 
In bezettingstijd bestond hier te lande, in alle andere 
bezette landen, en in de gehele vrije wereld de zeker- 
heid. dat de Duitse maatregelen en bevelen in strijd 
waren, — niet alleen met het Nederlandse recht en 
het volkenrecht — maar ook met het natuurrecht. 
Niemand behoefde op dit punt in twijfel te verkeren. 
De weigering tot medewerking behoefde niet geba- 
seerd te worden op een subjectief individueel oordeel. 
De Duitse inbreuk op het natuurrecht en op de men- 
selijke wetten was voor niemand een vraag meer. De 
regeringen van alle vrije volkeren en de herders van 
alle kerken, hadden zich op dit punt ondubbelzinnig 
uitgesproken. De Duitse inbreuken stonden vast. De 
Duitse bezetter had zijn rechten verspeeld. Verzet 
was plicht geworden. 
Bevel was geen bevel meer, omdat het niet meer 
kon steunen op de bron van alle gezag: God. 

I_I et is duidelijk, dat de situatie in Indonesië een 
*■ *■ geheel andere is. De militair in Indonesië krijgt 
bevelen van zijn wettige en democratische overheid. 
Als vaststaand moet worden aangenomen, dat die 
overheid de Wet Gods en het natuurrecht als richt- 
snoer van haar doen en laten heeft. Deze doeleinden 
dier overheid zijn voor geen weldenkend mens ver- 
werpelijk. Verschil van mening is dus slechts moge- 
lijk over de keuze der middelen. 
Die keuze nu behoort tot de eigen taak der overheid. 
Zij moet uit de veelheid der wegen de weg aanwijzen, 
die gevolgd zal worden. Haar gezag is noodzakelijk 
om te voorkomen, dat ieder op eige# inzicht vertrou- 
wende zou gaan handelen. Haar bevel is bevel, niets 
meer, maar ook niets minder. Wij zijn in geweten 
verplicht dat bevel uit te voeren, niet omdat wij de 
juistheid van het bevel inzien, maar omdat het op 
basis van gezag wordt gegeven, omdat het een goed 
is het gezag te volgen, omdat wij aan de gezagsdra- 
gers gehoorzaamheid verschuldigd zijn krachtens het 
vierde gebod. 
Voor de Christen kan de vraag of hij medewerking 
moet geven aan de uitvoering van een bevel van zijn 
wettige overheid, dat hem In strijd met het recht voor- 
komt, niet tot een gewetensconflict leiden. 

PONS. 

„DE ZWERVER" 
Prins Hendrikkad* 1 52 - A'dam C. 
Telel. Red. 44566 * Adm, 41063 
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Kotalla en 
Oberle 
in de 
„Rozentuin" 

J~\ e hierboven staande foto is overgenomen uit de brochure „Ontsnapping uit de bunker" door Kees Bauer, 
die een dezer dagen verschijnt bij de uitgever H, Nelissen te Bilthoven. Deze brochure is een wat bredere 

uitwerking van de beschrijving in ons Jubileumnummer. 
Het is hei volkomen historische verhaal van de man. die op 1 Maart 1943, niettegenstaande hij door de SS 
met kettingen aan de muur was geklonken, ontsnapte uit de bunker van het concentratiekamp Amersfoort. 
Nu door het proces tegen Berg. Kotalla. Oberle en anderen het kamp Amersfoort weer in het middelpunt van 
de belangstelling staat, is de inhoud van deze brochure opnieuw actueel geworden. 
De opbrengst van dit geschrift, dat in de boekhandel en aan de kiosken verkrijgbaar zal zijn. is bestemd voor 
de Stichting 1940-'45. Zie voor de prijs en andere bijzonderheden de advertentie elders in dit nummer. 

BOVEN DE BOVENSTE PLANK! 

Op die verheven plaats staat momenteel een klein boekske. Het staat daar niet om zijn uitstekende 
kwaliteiten en nog minder vanwege zijn omvang. Die bedraagt slechts 20 bladzijden. Het is zelfs niet 
in de eerste plaats om de interessante stof, dat wij dit boekje onder de aandacht van de lezers bren- 
gen. Er is n.1. nog een reden, die dit boekje voor U misschien belangrijker zal maken: het feit, dat 
de opbrengst van deze brochure ten goede komt van de Stichting 1940-'45. Het is daarom, dat wij 
schrijven: boven de bovenste plank! Want hier ligt voor alle lezers van ons blad — dus ook voor 
ü! —, voor alle LO-ers en KP-ers een dankbare taak. 
Koopt deze brochure; geeft haar cadeau aan familieleden en kennissen, het is bijna St. Nicolaas! Hoe 
ipeer exemplaren er verkocht worden, des te groter wordt het bedrag, dat t.z.t. aan de Stichting 
1940-'45 overgemaakt kan worden. 
Daar komt nog bij, dat de verschijning van dit geschrift propaganda-mogelijkheden voor De Zwer- 
ver kan inhouden. Door het verhaal wordt opnieuw de aandacht op ons blad gevestigd en wij hebben 
de kiosken nog eens extra voorzien van Zwervers, opdat niemand teleurgesteld behoeft te worden. Een 
reden temeer dus. om deze brochure aan te schaffen. Gewapend met vijf of tien exemplaren kunt U 
doeltreffende propaganda voor De Zwerver voeren, zodat ■— met de bestemming van de opbrengst voor 
ogen — bij alle lezers van De Zwerver in de komende weken slechts één boekje boven de bovenste plank 
staat: „Ontsnapping uit de bunker"! REDACTIE. 

lAAQhARtiqheió 

Is men de samenleving in alle richtingen doorkruist, stoot men op onbegrijpelijk veel mensen, die het met 
zl Uegen, lasteren en kwaadspreken niet zo nauw nemen. Er zijn zelfs mensen, bij wie het overtreden van 
het achtste gebod een tweede natuur geworden is, waarbij nog de kwelgeesten te onderscheiden vallen, die er 
een laf en laag genoegen in vinden om het leven van hun evennaasten te verzuren. En dit terwijl er geschre- 
ven staat: „Legt de leugen af en spreekt de waarheid tot de naaste, ieder voor zich; want ledematen zijn we 
van elkander". (Efez. 4 ; 25). 
Waarom hinderen de „ledematen van elkander", alle ledematen in Christus, zich onder elkander? Waarom 
wordt zoveel sociale vrede en vreugde, zoveel huwelijkstrouw en gezinsgeluk, zoveel saamhorigheidsgevoel 
en broederschap onder hoofd- en handarbeiders in dezelfde functie of in dezelfde dienstbetrekking vaak zo 
bitter verstoord? Het is het stille of openlijke werk, het ondergronds gewroet of het openbaar gemanifesteer 
van de leugen, de laster en de kwaadsprekerij. Mensen achtervolgen hun evennaasten met het dubbel-snijdend 
zwaard van het gesproken of geschreven woord. Zij malen niet om eer en goede naam. Zij bekommeren zich 
niet om het leed in de ziel van een mens, om zijn geestelijke ondergang, om onrechtvaardige behandeling en 
maatschappelijke benadeling. 
Een akker vol onkruid is het hart van de mens, waarin haat, nijd, jaloersheid of afgunst leven. Het is een 
vat vol laaghartigheid, waarin deze ongure driften woekeren, die alle redelijke en zedelijke normen uit het 
oog verliezen. De laaghartige spreek- en handelwijze wordt geboren uit: eerzucht, egoïsme, standshovaardij, 
onevenwichtigheid van natuur, onstandvastigheid van karakter, afgunst op het succes van anderen; hetzij 
gelijken, hetzij ondergeschikten, die in geestelijk opzicht en arbeidsprestatie soms mijlen boven hen staan. De 
laaghartigheid neemt haar toevlucht tot middelen, waarvan ieder fatsoenlijk mens moet walgen. 
Wij denken eerst en vooral aan de anonyme brieven, die op de grofste wijze spotten met de christelijke 
naastenliefde, hef eerste gebod van God, dat Hij op een lijn stelde met de liefde tot Helfi. Lafaards zijn het. 
die hun brieven in 't geheim schrijven zonder te ondertekenen aan de redacties van dagbladen, de besturen van 
instellingen va0 weldadigheid, aan huisgenoten of familieleden van het uitgekozen slachtoffer, aan burge- 
meester of politie, enz. 
Met wellustige voldoening zetten zij beschuldigingen op papier of spuien leugens. Ligt er in hun hanepoten 
een kern van waarheid, dan verdrinkt zij in overdrijving en onbewezen grootspraak. Een anonyme brief is 
meestal een stiekeme wraakneming na een woordenwisseling, de domme tegenzet na een misverstand of het 
gevolg van boze inblazingen, waaraan men gaarne oor verleende, Anonyme brieven verdienen, dat men 
ze in de prullemand of in de kachel werpt. 
Vermeende of werkelijke grieven lost men hiermede niet op en zij worden zeker niet ingegeven om het 
algemeen, het sociaal of welk ander belang ook, te dienen. 
Laaghartig is ook hei optreden van hen, die hun evennaasten steeds met wantrouwen gadeslaan, met critiek 
achtervolgen of hen op andere mensonwaardige of onterende wijze behandelen. Het getuigt niet van edele 
hooghartigheid als een werknemer te pas en te onpas meent in herinnering te moeten brengen, dat hij de 
werkgever is. Ook in ambtenaarskringen en andere dienstverbanden komt dit misselijk euvel soms voor, 
waarbij mensen zich in allerlei bochten zouden moeten wringen om mijnheer Dinges te groeten en te 
benaderen. 
De ene mens kruipt niet voor de andere mens. De ene christen vreest de andere christen niet. De ene 
Protestant of Katholiek moet de andere liefhebben en eerbiedigen, en wij moeten allen elkander dienen. 
Verstaat u dit mijnheer Dinges, welke hoge of lage functie u ook bekleedt! 

„JAN PATRIOT". 

WERffDI 

BELEEFD AANBEVELEND. 
In de Nieuwe Leidse Courant van 21 September 
1948 treffen wij de volgende advertentie aan; 
Ga voor het opmaken van requesten, verzoeken, 
bezwaarschriften en onderzoeken in alle soorten 
rechtzaken, naar een vakman. Advies billijk, 
onvermogenden gratis. BOEKEE, oud-politie- 
officier, Hoogmadeseweg 48, Leiderdorp. 
— Wij kunnen deze „gang" zeer warm aanbe- 
velen. _ Deze Boekee kent het klappen van de 
zweep. Hij was vóór de oorlog eenvoudig rijks- 
veldwachter te Berg Ambacht, werd in bezet- 
tingstijd lid van de N.S.B. en de W.A., en met 
medewerking van de moffen Opper-Luitenant 
bij de politie. Zijn recht om zich als oud-politie- 
officier aan te bevelen is wel onbetwistbaar! 
Denkt U vooral aan Uw bezwaarschriften! 

COLLABORATIE. 
Het E.V.C.-bestuur heeft besloten over het gehele 
land een krachtige solidariteitsactie met de 
stakers in Frankrijk te gaan voeren. 
Het heeft daartoe de arbeidende bevolking van 
ons land opgeroepen haar woningen gastvrjj 
open te zetten voor de kinderen van de E: anse 
arbeiders en gelden bijeen te brengen voót het 
aanschaffen en verzenden van levensmiddelen 
naar de stakende Franse mijnwerkers. Het 
„Solidariteitsfonds" heeft alle plaatselijke E.V.C.- 
Centralen van de nodige richtlijnen voor deze 
actie voorzien. 
— Liebesgaben! 

DE BORDJES VERHANGEN. 
Een uit Indonesië gerepatrieerd soldaat lucht 
zijn hart in „De Volkskrant": 
„Jongens", zei onze aalmoezenier, toen we uit 
Indonesië vertrokken, „Nedérland ontvangt jullie 
met open armen." Het tegenovergestelde is waar. 
In een hotel te Rotterdam, waar mijn vriend en 
ik een consumptie bestelden, kreeg ik bij de 
rekening een briefje, waarop stond, dat op onze 
aanwezigheid geen prijs werd gesteld en of wij 
na het gebruiken van onze consumptie de zaak 
kalm wilden verlaten. 
— In bezettingstijd kenden wij bordjes „Voor 
Joden Verboden". Gaat de geschiedenis zich her- 
halen ? 

CHANTAGE. 
In „Het Vrije Volk" van 23 November 1948 stelt 
de heer van der Goes van Naters het huidige 
kabinet aansprakelijk voor het feit, dat in Utrecht 
geen P. v. d. A.-burgemeester benoemd is: 
Wij incasseren deze nieuwe achterstelling, waar- 
voor het huidige kabinet als geheel aansprakelijk 
is. Dat zij onze animo vergroot om ook op ander 
terrein dingen te slikken, die ons niet aanstaan, 
kan ik niet zeggen. Maar er is geen sprake van 
dat wij ons daarbij door wrok zullen laten leiden. 
In Augustus hebben wij zeer duidelijk ons par- 
tijbelang achtergesteld bij het landsbelang. In 
deze tijd van doodsgevaar voor West-Europa, 
kan men op onze steun rekenen. Tenzij men al 
te duidelijk blijk geeft, ons in de zaken van dit 
land als een te verwaarlozen factor te beschou- 
wen. 
— In een tijd van doodsgevaar gelden geen 
„tenzij" 's. 

(Ingezonden Mededeling) 

Carnaval der 

Desperado's 

Door 
A. J. Noël 
de Gaulle 

Het boek, waarover het meest gesproken en 
geschreven wordt! 
In iedere boekhandel verkrijgbaar a f 6.90 

Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam 
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zijn toegekomen aan een bepaalde kant van het vraagstuk, dat ons bezig- 
houdt, n.h de heropvoeding van de politieke delinquenten. 
Ik acht me ontslagen van de plicht aan te tonen, dat de heropvoeding nood- 

zakelijk is en dat we ons daaraan niet mogen onttrekken. Hierover is reeds eerder 
in dit blad geschreven. 
De vraag zou te stellen- zijn of het niet beter is te spreken van heroriëntering. 
Laten we niet over een woord vallen. 
Bij heroriëntering denk ik echter meer 
aan het scheppen van voorwaarden en 
gelegenheden, waardoor de ex-politieke 
delinquent weer een plaats kan innemen 
in de samenleving. Heropvoeding kan 
zich daar niet mee tevreden stellen. Zij 
gaat verder en dringt door tot de kern 
van de zaak. Zij tracht betrokkenen te 
brengen tot de erkenning van zijn föut 
en tot de bereidheid zich voortaan te 
geven voor het welzijn van land en volk. 
Is dit niet te hoog gemikt? Ik erken, dat 
dit moeilijk is, doch dit mag ons van dit werk niet afhouden. Ieder die te maken 
heeft met de heropvoeding, zal zich door hoge beginselen moeten laten leiden. 
Bij deze personen, bij wie het recht zijn loop heeft gehad, is er plaats voor barm- 
hartigheid. Wat is dat? Dat is niet een zoete sentimentaliteit, die het toch zo erg 
vindt voor deze mensen en die alles wat achter ligt maar vergeten en vergeven 
wil. Al zal het nooit die hoogte kunnen bereiken, het moet dan toch iets, zij het dan 
ook een zwakke afschaduwing, zijn van de Grote Barmhartigheid, waarmee 
Christus bezield was bij het brengen van het volmaakte offer op het altaar van 
Gods Recht en waardoor Hij zelfs in het bitterst lijden kon bidden voor Zijn 
vijanden. 
Bedenk dan ook wel, dat deze Grote Barmhartigheid niet altijd zachte woorden 
sprak, niet naar de mond der mensen praatte. Neen, zijn woorden konden striemen. 
Hij hanteerde de gesel om de heiligschenners uit de tempel te drijven, maar Hij 
deed het om te redden en te genezen. Dit zegt ons iets in dit verband. 
Ten eerste, dat wij de juiste geestesgesteldheid zullen moeten bezitten en dat wij 
deze mensen tegemoet moeten treden met de wens hun de rechte weg te wijzen 
en hen te helpen op die weg te gaan. Vervolgens, dat wij geheel oprecht, zonder 
zelfverheffing, hen wijzen op de fouten die ze hebben begaan en het grote leed 

dat over zovelen gekomen is, waaraan zij in meerdere of mindere mate 
schuldig zijn. Laten wij dit niet verdoezelen en maar doen alsof er niets 
is gebeurd. Zij mogen gerust weten, dat wij dit zo erg vinden, dat wij 
steeds gestaan hebben op een strenge en rechtvaardige berechting. Maar 

lijk bij een zo groot aantal. Toch is het te betreuren, daar zo licht het werk van de 
toezichthouder zich dan bepaalt tot het zgn. Welfare-werk. Nu kan dit wel on- 
misbaar zijn, doch we mogen daar toch niet bij blijven staan. Het is nodig, dat 
de teruggekeerde werk krijgt, dat hij een woning heeft om met zijn gezin in te 
leven, maar dat is nog geen heropvoeding, 't Is te hopen, dat de S.T.P.D. in de 
toekomst hieraan, meer dan in het verleden mogelijk was, aandacht zal schenken. 

HET PROBLEEM DER 

POLITIEKE DELINQUENTEN 

Bijzondere aandacht vraagt de groep, die thans nog in de kampen vertoeft. Het 
aantal kampen mindert thans snel en zal geleidelijk verder afnemen. In het verleden 
heeft het aan de heropvoeding in de kampen maar al te veel ontbroken. Een eerste 
eis is, dat het gehele kamppersoneel — van hoog tot laag —.berekend is voor 
zijn taak. 
Er bestaat nu de gelegenheid dat personeel te behouden, dat getoond heeft door 
houding en karakter een goede invloed uit te oefenen op de gedetineerden. Veelal 
wordt bij opheffing van een kamp het gehele- personeel ontslagen. Als men een 
strenge selectie zou toepassen op het personeel van de kampen, die nog in stand 
worden gehouden, zou men de opengekoraen plaatsen kunnen aanvullen met goede 
mensen uit de op te heffen kampen. Een herwaardering op de geschiktheid als 
opvoeder is gewenst en noodzakelijk. Dit is vooral nodig, omdat de bevolking van 
de kampen die nog blijven, behoort tot de zware gevallen. 
Door de GOIWN. zijn met de Regering in 1946 besprekingen gevoerd over de 

tewerkstelling van politieke delinquenten in de Noord-Oost-Polder. - 
In September 1946 werd een uitvoerig rapport ingediend, waarin de mogelijk- 
heden werden uiteengezet en een afgerond voorstel werd gedaan omtrent inrichting, 
rentabiliteit, enz. Het bleek, dat de kampkosten konden worden bestreden uit de te 
verrichten arbeid en de gedetineerden ook voor hun gezin konden zorgen. Een 
gedeelte neem ik over: 

„Het opvoedend element dient niet over het hoofd te worden gezien. In de 
eerste plaats is daarvoor hard werken nodig. Het zien van resultaten werkt 
gunstig. De tewerkgestelde moet in de eerste plaats zichzelf omhoog werken. 
De wetenschap, dat uit het verdiende loon hef gezin kan worden onderhouden, 
voorzien kan worden in éigen kleding, betere omstandigheden kunnen worden 
verkregen, een gunstigere beoordeling kan volgen, enige faciliteiten voort- 
vloeien, werkt stimulerend. Wanneer blijkt, dat tengevolge van goed gedrag, 
vlijt, werklust en houding, toenemende voorrechten en eindelijk de vrijheid kan 
worden verkregen, dan zal dat een prikkel zijn om in de gewenste richting te 
werken en, mogelijk, van mentaliteit te veranderen. Daartoe zal nodig zijn, dat 
in de barakken de bewoners geselecteerd worden: een classificatiesysteem zal 
moeten worden ingevoerd, vanaf fuchtklasse, tof aan de grens van vrijheid. Ieder 
opvolgend kamp moet een betere accomodatie bieden. Bij wangedrag volge 
terugzetting naar een lagere klasse. Het strengste regiem moet in de fucht- 
klasse worden toegepast. Wat de geestelijke verzorging betreft dient regelmatig 
een predikant en een R.K. geestelijke aanwezig te zijn. 
Wat de protestanten aangaat kan wellicht met een godsdienstonderwijzer wor- 
den volstaan. Des Zondags dient gelegenheid te worden gegeven om naar een 
protestantse of een R.K. Godsdienstoefening te luisteren, die per radio wordt 
uitgezonden. In de hogere klasse kunnen van tijd tof tijd lezingen worden ge- 
houden door deskundigen, die het volle vertrouwen van de Overheid genieten, 
over sociale onderwerpen. 
Goede radio-uitzendingen kunnen aldaar beluisterd worden, en leiding kan 
worden gegeven in de goede richting aan hun denken. Vooral aan de aan te 
stellen geestelijken zullen hoge eisen worden gesteld, daar in gesprekken van 
man tot man. en van hart tot hart levensvragen kunnen worden behandeld die 
van doorslaggevende invloed kunnen zijn voor het verdere teven. Vragen die 
van algemeen belang geacht kunnen worden, kunnen in de vorm van lezingen 
worden behandeld. 
Een sociale verzorger dient belast te zijn met hef onderzoek naar gegronde 
klachten. In elk dient daarvoor één verzorger te worden aangewezen." 

Na veel besprekingen en voorbereiding is het gekomen tot de inrichting van 
het kamp „Westvaart" in de N.O. Polder. Daarin worden deze beginselen 

toegepast. Een kampleider was aangewezen, die met veel zorg zijn personeel uit- 
koos. Nu, na enige tijd, kunnen we zeggen, dat deze proef is geslaagd. Er heerst 
een goede geest. De kampcommandant is de leidsman van de gedetineerden, tot 
wie zij zich met vertrouwen wenden om raad en advies. Enkele maanden geleden 
had ik het voorrecht hier eens te vertoeven 'en van nabij het kampleven gade 
te slaan. Des avonds was er. een lezing voor een 300-tal gedetineerden, waarop een 
levendige bespreking volgde. Boven deze massabewerking staat evenwel nog het 
persoonlijk contact. 
Op die grond zou ik willen pleiten voor kleinere kampen, waar de persoonlijkheid 
niet in de massa ondergaat en waar meer zorg kan worden besteed aan ieder af- 
zonderlijk. Het best zou het zijn te komen tot een open kamp, waar de bewaking 
tot een minimum kan worden teruggebracht en meer het karakter krijgt van leiding 
bij het werk. Dit zal echter alleen mogelijk zijn voor de meer goedwillenden. Hier- 
uit volgt, dat er een selectie moet 'Zijn, teneinde bijeenpassende groepen te vormen. 
Men kan dan ongeschikte en verderfelijke elementen bijeenbrengen in kampen met 
een strengere bewaking. Hoe dit ook wordt uitgevoerd, bij elke maatregel omtrent 
de inrichting der kampen en de behandeling der gevangenen, moet domineren de 
vraag, welke opvoedende werking van deze maatregelen zal uitgaan. Er worden 
thans nog kansen geboden die niet ongebruikt voorbij mogen gaan. 
Bij alles acht ik een goede geestelijke verzorging het voornaamste. Velen zijn 
gekomen tot verkeerde handelingen door het volslagen gemis aan inzicht in de 
waarde van de grote geestelijke vrijheden, die in ons volksleven liggen verankerd 
en hun oorsprong vinden in de godsdienstige inslag van ons volk. Bij de her- 
opvoeding zal de geestelijke leiding, door de boodschap des Evangelies, aan het 
leven der politiek verdoolden weer inhoud en kleur moeten geven. 
Zo bezagen we het vraagstuk der politieke delinquenten van enkele zijden. Het is 

hiermede niet uitgeput. Daarvoor zouden deskundigen op verschillend gebied 
nodig zijn. De schrijver kan niet de pretentie voeren daartoe te behoren. Het 
artikel wil slechts zijn een bijdrage tot oplossing van het probleem. Uit de oudheid 
komt tot ons het verhaal van een strijd, waarin een man de boog spande in zijn 
eenvoudigheid en het schot was raak en beslissend in die strijd. Elke vergelijking 
gaat mank, maar ik hoop, dat dit artikel zij als een in eenvoudigheid afgeschoten 
pijl. die raak is, opdat het ons wakker schudde en we zien wat ons te doen staat. 
Middelburg. F. HUSON. 

als we het doen, dient het met tact te geschieden en met de bedoeling hen te 
brengen tot schuldbewustzijn. Dit kan worden versterkt als we hun kunnen laten 
zien de grote geestelijke waarden, die er nog zijn in onze samenleving en hoe 
we, onder leiding van het Oranjehuis, daarvoor gestreden hebben, maar hoe zij 
door het samengaan met de vijand, hieraan ontrouw zijn geworden. Ik acht dit 
schuldbewustzijn een noodzakelijke voorwaarde voor herstel. Toch is dit het 
moeilijkst, omdat een mens nu eenmaal steeds geneigd is zichzelf te handhaven. 
Daarnaast zullen wij moeten trachten hun iets te laten zien van die geestelijke 
waarden en hen opwekken tot trouw. Trouw in het verdedigen van de vrijheden 
waaronder wij tot nog toe leven, maar waarop ook nu weer aanslagen worden 
gepleegd. 
Veel zal aan de tact en wijsheid van de heropvoeder moeten worden overgelaten 
en de een zal heel anders moeten worden benaderd dan de ander. 
Bij de heropvoeding late men zich niet te snel ontmoedigen als er niet spoedig 
resultaat wordt gezien. Er is tot op zekere hoogte een parallel te trekken met 
opvoeding. Een ouderpaar ziet zich een kind toevertrouwd en moet daaraan een 
reeks van jaren opvoedend werken. 
Het resultaat is niet direct te zien, doch als de opvoeding, voltooid is en de jonge 
mens gaat het leven in, blijkt of hij iets positiefs heeft meegekregen dat hem tot 
steun is in het leven. 
Deze algemene gedachten dienen we nu verder concreet uit te werken en toe 
te passen. We spreken van het probleem der politieke delinquenten, maar voor 
de heropvoeding ligt het probleem bij de een heel anders dan bij de ander. 

Als we ons er nader rekenschap van geven, kunnen we verscheidene groepen 
onderkennen. Daar zijn de geestelijke zwakken, die ook vroeger leefden aan de 

zelfkant der maatschappij, die nooit iets anders zochten dan materieel voordeel 
en daardoor gekomen zijn tot heulen met de vijand, die goed betaalde, misschien 
wel tot verraad. Het werken onder hen is moeilijk. Met goede lectuur is wellicht 
op den duur iets te bereiken. Voor dezen is het van belang, dat zij geregeld 
werken om daarin enige bevrediging te vinden. Het geeft hun dan misschien 
voldoening, als zij weer zelf in de behoeften van hun gezin kunnen voorzien. 

Dan is er de groep dié vóór 1940, doordat zij zich niet een positie kon ver- 
overen, volkomen was gedesillusionncerd en zodoende open stond voor het 
nationaal-socialisme, dat veel beloofde. Meestal politiek ongeschoold en geestelijk 
weinig weerstand bezittende, hebben zij uit een zeker idealisme gehandeld. We 
praten dit niet goed. Toch is er bij hen wel enige hoop bij een goede bewerking. 
Hun zal iets positiefs geboden moeten worden, temeer daar zij nu, weer ge- 
desillusioneerd, gekomen zijn tot een zeker nihilisme. Het gaat er om hun weer 
inhoud te geven door het verstrekken van goede lectuur en hen te interesseren 
voor geestelijke en culturele belangen. 

Een derde groep is die der fanatieke nationaal-socialisten, die door de ongeloofs- 
leer zijn vergiftigd, die daardoor soms ook gekomen zijn tot de ergste misdrijven. 
Indien zij vrij zijn, blijven ze een gevaar. Hun bewerking is wel zeer moelijk. Hier 
zullen we toch wel op onze hoede moeten zijn om te voorkomen, dat zij zich 
groeperen. Het lijkt me niet denkbeeldig, dat zij uit reactie te eniger tijd bij het 
communisme terecht komen. Het gaat er hier vooral om hen apArt te bewerken, hen 
af te houden van politieke activiteit en aan te sporen tot geregelde arbeid, die 
altijd een heilzame invloed uitoefent. Wanneer een zeer tactvolle en bekwame her- 
opvoeder optreedt, acht ik op den duur een gunstig resultaat niet uitgesloten. 

P r is nog een andere onderscheiding te maken, n.1. in politieke delinquenten, 
die hun straf reeds hebben gehad, eventueel buiten vervolging zijn gesteld en 

hen die nog in de kampen vertoeven en nog kortere of langere tijd daar moeten 
doorbrengen. 
Een groot aantal is reeds weer op vrije voeten, waarvan velen buiten vervolging 
zijn gesteld. Als er voorwaardelijke buitenvervolgingstelling is, is een der voor- 
waarden onder toezichtstelling van de S.T.P.D. gedurende een zekere tijd. 
Per 1 Januari 1948 waren er 41872 onder-toezichtgestelden en 16708 toezicht- 
houders. De taak dezer laatsten is de politieke delinquent behulpzaam te zijn bij 
zijn wederinschakeling in ons volksleven en de kloof tussen hem en zijn medebur- 
gers te overbruggen. Het meergenoemde verslag zegt hiervan, dat zij niet zijn ge- 
selecteerd op hun bijzondere paedagogische gaven. Misschien was dit niet moge- 



In mi dticl is een Steen 

Een historisch verhaal 

van Schouwen-Duiveland 

De zomer van 1944 ging voorbij, Septem- 
ber kwam. De wilde roes van een na- 
derende bevrijding deelde zich ook aan 
Schouwen-Duiveland mee. 
Namen! Brussel! Antwerpen! Breda! 

Nu zou het ergste spoedig voorbij zijn. Maar bij 
de Provinciale Zeelandse Electriciteits-Maat- 
schappij wist men wel beter. Door middel van de 
bedrijfstelefoon stond men daar in verbinding 
met Roosendaal en deze plaats was op haar 
beurt weer verbonden met Breda. Breda was 
niet bevrijd en spoedig was het handjevol Neder- 
landers in Zierikzee beter met dit feit op de 
hoogte dan de Duitsers. 
Breda was niet bevrijd en Zeeland nog lang 
niet. De Zeeuwse Leeuw zou zich een gehele 
winter lang nog ten dode toe moeten vermoeien 
in een verbeten worsteling. 
Maar die bedrijfstelefoon van de P.Z.E.M. zou in- 
tact blijven, maandenlang, tot in Januari 1945 
de verbinding met de geallieerden verbroken 
werd: de toestand was toen onhoudbaar. Maar 
Zierikzee had in de maanden die daaraan voor- 
afgingen reeds gegevens van onschatbaar be- 
lang aan de geallieerden kunnen doorgeven; had 
deze plaats reeds maandenlang gediend als 
spreekbuis van het spionnage-systeem, dat — 
mede door het contact met de Armenen — van 
zulk een grote betekenis is geweest. 
Het contact met die Armenen bestond op Dolle 
Dinsdag echter nog niet. Dat kwam pas later, 
toen Jork ontsnapte en meer dood dan levend 
door een schaapherder werd opgepikt. Jork was 
een van Sjoerans vrienden, een Armeen dus. 
Toen op Zondag 17 September de luchtlandings- 
troepen overvlogen, moest hij als commandant 
van een Duitse luchtdoelbatterij ket vuur op 
de geallieerde vliegtuigen openen. De Armenen 
schoten als gekken, maar raakten niets, hoog- 
stens de Duitse mijnen op de paalversperringen 
aan het strand  De Duitsers wilden Jorks 
batterij overnemen, maar hij weigerde. Toen de 
luchtvloot voorbij was, namen de Duitsers hem 
gevangen. Nog diezelfde avond werd hij verhoord, 
maar hij wist te ontsnappen en met twee vrien- 
den, die hem bij zgn vlucht geholpen hadden, 
wilde hjj trachten om dwars door de linies zich 
in Brabant bij de geallieerden te voegen. Die 
poging mislukte. Zijn vrienden lieten hem in de 
steek en Jork bleef achter in een verlaten huis 
aan de dijk. Zo, ziek en koortsig, vond hem een 
schaapherder, die langs de dijk zijn schapen 
weidde. Hij zorgde voor Jork, nam hem op in 
zijn huis te Zierikzee en déAr kwam het contact 
met de OD tot stand. Maar aan Jork alleen had 
de OD niets en dat begreep Jork zelf ook wel. 
Sjoeran moest ingeschakeld worden; Sjoeran was 
de man, die een opstand van de Armenen kon 
leiden; Sjoeran was bekend onder alle Armenen; 
hem vertrouwden ze. 
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in lie nesse 

door Kees Bauer 

De kansen, die hier geboden werden, gingen niet 
onopgemerkt voorbij en zeker niet aan Van der 
Beek. Als verzetter had hij echter bijna alles, 
wat verzet genoemd kon worden, aangejaagd; 
het verzorgen van onderduikers, het drukken en 
verspreiden van een illegale krant, de inlich- 
tingendienst en nu dit; contact met de Armenen, 
die tot een opstand bereid waren. Dat betekende 
een mogelijkheid om op eigen kracht het eiland 
van overweldigers te zuiveren en het daarna de 
geallieerden over te dragen. Ongekende perspec- 
tieven zouden zich openen na het contact met 
Sjoeran. 
Het was de OD-leiding in Zierikzee niet onbe- 
kend gebleven, dat in Haamstede reeds een paar 
Hollanders, buiten het georganiseerde verband 
om, met de Armenen samenwerkten. Er ging 
een seintje naar de OD in Haamstede om met 
deze mannen voeling te zoeken en korte tijd 
later waren ook Piet en Jacob ingeschakeld. De 
uitgebreide mogelijkheden, waarover zij als 
Wehrmachts-chauffeurs beschikten en hun be- 
kendheid met de Armenen deden hen uiterst ge- 
schikt zijn om als verbindingsmannen tussen 
Jork in Zierikzee en Sjoeran te fungeren. En 
die verbinding bleek niet overbodig. Weldra be- 
stond er een briefwisseling en indien 
dit nodig was, in verband met een spoedgeval 
bij voorbeeld, drongen Piet en Jacob zelfs door 
tot in bunker 309, de bunker van Sjoeran. Zij 
kwamen daar als electricien of als zwarthande- 
laar in sigarettenpapier. 
Duizenden tonnen staal en beton hadden de 
Duitsers gebruikt om in de duinen een verdedi- 
gingslinie, te bouwen. Er was zelfs een bunker 
met 70 vertrekken. Maar staal en beton is dood 
materiaal en de Duitsers wisten niet, dat eens, 
jaren geleden, mannen met elkaar hadden ge- 
sproken over de verantwoordelijkheid in het ver- 
zet. Het was niet vanzelf gekomen, die wil om 
zich te verzetten, het was geboren uit de botsing 
van verschillende opvattingen en meningen. Maar 
het was dié wil, die nu de massieve Duitse ver- 
dedigingswerken aangreep. Van buitenaf dron- 
gen zij erin door, van binnen werd zij uitgehold 
door de slechts op een teken van Sjoeran 
wachtende Armenen  

Maar niet op alle punten was deze linie door 
goedwillende Armenen bevolkt. Er was een 

fanatieke Duitse marine en kustwacht. Er waren 
zware geschutsopstellingen, die ingeval van 'n Ar- 
méèns-Hollandse opstand, op Haamstede, Renesse 
en Zierikzee gericht zouden kunnen worden. Die 
factoren werden bij het maken van de plannen 
niet verwaarloosd. Van der Beek in Zierikzee 
verwerkte alle gegevens, die het contact tussen 

Jork en Sjoeran opleverde, op de kaart en kon 
tenslotte aan de hand van dit materiaal een plan 
opstellen. De geallieerden moesten worden inge- 
schakeld, want hoewel Sjoeran er van overtuigd 
was, dat hij met zijn 300 Armenen de 600 Duit- 
sers wel klein zou krijgen, zou een klein aantal 
geallieerde soldaten — desnoods niet meer dan 
vijftig — het effect misschien verhogen, terwijl 
een geallieerd bombardement op het zware ge- 
schut het gevaar van een Duitse beschieting voor 
de plaatsen op Schouwen onmiddellijk zou op- 
heffen. Dit bombardement zou het sein wezen 
om een lichtkogel af te schieten. Die lichtkogel 
op haar beurt luidde dan het begin van de 
opstand in. In grote lijnen was dit het plan, 
aanlokkelijk door zijn eenvoud en grote kans van 
slagen. Waarschijnlijk zou het ook geslaagd zijn, 
als niet  Als niet de Canadezen en later de 
Engelsen wantrouwen hadden gekoesterd ten op- 
zichte van de Armenen. Misschien is dit wan- 
trouwen te begrijpen. Ook in de OD waren er 
mensen, die huiverig stonden tegenover een 
samenwerking met deze soldaten, maar tenslotte 
was het bewijsmateriaal voor een loyale houding 
van de Armenen zo groot, dat men het standpunt 
van de Engelsen misschien moet afmeten naar 
de woorden van de Canadezen, die plotseling 
werden weggehaald om bij Zutfen te worden 
ingezet en die vla de telefoonverbinding van de 
P.Z.E.M. dit bericht zonden met de toevoeging 
duidend op het „opstandplan": Nou komt er 
helemaal niets meer van, want nu komen de 
juffrouwen! -— Dat waren de Engelsen  
In ieder geval had Van der Beek zich een voor- 
stelling gemaakt van de-gang van zaken. Maar 
voordien had Joost Jonker, de leider van de OD- 
groep in Haamstede, al zijn overtuigingskracht 
in het werk moeten stellen om de Armenen in 
toom te houden. De OD in Haamstede had het 
nog niet erg op de Armenen. Goed, ze kenden 
Piet en Jacob en het kon wel waar zijn, dat 
Zierikzee in nauw contact met Sjoeran stond; 
de Armenen leverden weliswaar via Piet en Jacob 
zelfs behoorlijke hoeveelheden wapens, maar toch 
was het een terrein, waarop de mannen van 
Haamstede zich niet graag begaven. Tot het 
ogenblik, waarop Sjoeran,, waarschijnlijk onge- 
duldig geworden, zich voornam nu maar eens 
met de opstand te beginnen. Gelukkig kwam men 
er achter en in een bespreking met Sjoeran ge- 
lukte het Joost Jonker de Armeense gemoederen 
te kalmeren. Een wilde opstand van de Armenen, 
zonder samenwerking met de geallieerden of de 
Hollandse verzetsbeweging, zou voor het eiland 
catastrophale gevolgen gehad kunnen hebben. 

Toen kwam op 6 November het bericht, dat de 
Engelsen bereid waren op 10, 11 of 12 No- 
vember hun medewerking aan een Armeense op- 
stand te verlenen. Enkele dagen lang leefden allen 

Maar aan de andere 
zijde sloegen geallieer- 
de soldaten eveneens 
de overtocht gade. 
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in een koortsachtige spanning, maar de genoem- 
de data verstreken en de Engelsen kwamen niet. 
Zij gaven als reden -op, dat de weersgesteld- 
heid een te grote belemmering was geweest. 
En intussen verstreken de weken. Met elke dag 
werd de strijd zwaarder, werden de gevaren 
groter. 

De telefoon van de P.Z.E.M. spande tenslotte 
een onzichtbare maar levensbelangrijke draad 

tussen de geallieerden en het eiland. Want liep 
de verbinding met St. Philipsland aanvankelijk 
via een verbindingsman aldaar — die eens 
meldde, dat naast het transformatorstation, waar 
hij de telefoon bediende, de Duitsers in hun 
mitrailleurnesten lagen —, spoedig drongen de 
geallieerden steeds verder op en weldra zouden 
zij St. Philipsland hebben bereikt. 
Toen vroeg Van der Beek aan Piet en Jacob om 
de kaarten van het door de Armenen bezette 
gebied. Op deze kaarten waren alle geschut- 
opstellingen en bunkers vermeld. Die opdracht 
was zwaar en zij werd bijna onuitvoerbaar, toen 
daaraan de eis werd toegevoegd, dat de kaarten 
een dag later vóór twaalf uur in Zierikzee 
moesten zgn. De beide chauffeurs legden de op- 
dracht aan Sjoeran voor en onverstoorbaar als 
altijd zei deze: „Dat komt in orde". Hij beschikte 
zelf over dergelijke kaarten, maar die kon hij 
onmogelijk afgeven, daar hij ze — ze waren 
streng geheim — nauwkeurig verantwoorden 
moest. Maar Sjoeran wist een andere mogelijk- 
heid. In bijzijn van Piet en Jacob belde hij de 
Ober-Leutnant op en vertelde hem, dat hij twee 
Hollandse chauffeurs bij zich had, die „schnaps" 
te koop hadden. Of de Ober-Leutnant daar iets 
voor voelde. Deze officier was onmiddellijk vol 
geestdrift en bestelde een paar flessen. Jacob 
zorgde voor de jenever en 's avonds ging het 
drietal naar het vliegveld bij Haamstede, waar 
de Ober-Leutnant zijn kwartier had. De eerste 
schilwacht sprak Sjoeran aan, maar ondertussen 
slopen Piet en Jacob in een grote boog om hem 
heen. Toen zij bij het bureau waren gekomen, gaf 
Sjoeran de beide anderen opdracht om te blijven 
wachten en hij verdween met de flessen onder 
zijn arm. Hoelang zij daar zaten, weten de twee 
mannen niet meer, maar toen Sjoeran, na ver- 
loop van tijd weer naar buiten kwam, was hij in 
een zeer luchthartige stemming en het bleek, 
dat hij op de Schnapsfuif, die hij met de Ober- 
Leutnant en zijn vrienden gehouden had, lang 
niet alle rondjes ongebruikt had laten voorbij- 
gaan. Maar in zijn zak zaten de kaarten van 
Herr Ober-Leutnant. Stafkaarten met een rood 
stempel „Geheim"! 
Maar die kaarten moesten naar de overkant en 
via de P.Z.E.M. werd bij de Duitse Marine een 
vergunning aangevraagd om per roeiboot te mo- 
gen oversteken naar de Anna-Jacobapolder, ten- 
einde na te gatln, of de electriciteitsvoorziening 
hersteld zou kunnen worden. De moffen trapten 
er in, zij wisten niet, dat de geallieerden reeds 
in de polder gearriveerd waren en dat deze zich 
niet zouden vertonen vóór de mannen met de 
stukken over waren. Op jen Zondag staken drie 
mannen in een roeiboot over. De wind was 
's nachts aangewakkerd en er stond een sterke 
stroming. Zij vertrokken vanuit Zijpe en hun 
overtocht betekende voor de gehele Duitse be- 
zetting aldaar een aangename afwisseling. 
Vanuit de bunkers en vanaf de vier grote sche- 
pen van de Kriegsmarine, die in de haven lagen, 
volgde men de worstelling van de drie manhen 
met de elementen. Men vond het een sterk 
staaltje om voor een reparatie aan het electrici- 
teitsnet hl zulk een stormweer met een roeiboot 
over te steken. Maar aan de andere zijde achter 
de dijk sloegen geallieerden soldaten eveneens 
de overtocht gade en hun geschut, daar opge- 
steld, wachtte slechts op het ogenblik, dat de 
mannen veilig geland en achter de dijk ver- 
dwenen zouden zijn. 
Toen brandde het los, de Canadezen kwamen'. 

De Canadezen kwamen inderdaad, maar zij 
trokken zich al spoedig weer terug; hun 
landing was slechts als verkenning bedoeld. En 
die verkenning had uitgewezen, dat de wegen en 
dijken van het eiland voor gemotoriseerde een- 
heden onbegaanbaar w^ren en dat de landing 
aan een gunstiger kust zou moeten geschieden 
met landingsboten  
Maar de telefoonverbinding bleef en van nu af 
had men een rechtstreeks contact met de ge- 
allieerden. Viermaal op vaste tijden werden de 
berichten doorgegeven, behalve nog de bijzondere 
boodschappen, die niet konden wachten op de 
afgesproken tijd, zoals die boodschap, weken 
later in de Kerstnacht. 
's Avonds waren Jacob en Piet gecommandeerd 
om te rijden. Zij zagen, dat op verschillende 
auto's landingsboten geladen werden en ook hun 
wagens kregen een dergelijke vracht. Piet was 
een der eersten, die met een lading vertrok, 
richting Zierikzee. Hij knoopte een gesprek aan 
met de Duitse onderofficier, die bij hem in de 
cabine zat, een man van ongeveer vijftig jaar, 
en begon voorzichtig over de oorlog. „Scheisse", 

Sternheim op Tweede Contactavond 

e Amsterdamse leden van het Stichtingsgezin heb- 
ben weer hun tweede contactavond achter de 

rug. Dit maal was het de voordrachtskunstenaar Jo 
Sternheim, die, dankbaar voor de hulp, hem als on- 
dergedoken Jood in de bezettingsjaren door de illega- 
liteit verleend, vele verzetsslachtoffers en hun ver- 
zorgers een avond van 
hoog geestelijk genot bood. 
Meer dan twee uren wist 
hij zijn toehoorders te 
boeien met de vertelling: 
„Tsjip", een novelle, ge- 
schreven door de bekende 
Vlaamse schrijver Willem 
Elsschot. Het gegeven is 
eenvoudig. In het gezin 
Laermans (Elsschot) wordt 
een in Antwerpen stude- 
rende Pool, studievriend 
van de oudste dochter, als 
huisvriend opgenomen. Zij vatten genegenheid voor 
elkaar op en gaan zelfs over trouwen denken. Pa 
Laermans, die van zijn rust houdt en graag in hemds- 
mouwen en met pantoffels aan de voeten na gedane 
dagtaak bij de kachel ligt te soezen, vindt deze ont-* 
wikkeling maar zo-zo, want zij dwingt hem ten op- 
zichte van vrouw, dochter en Pool tot de bepaling 
van een houding, die hem: kunstenaar en prozaische 
huisvader, moeilijk ligt. Na enige verwikkelingen 
komt het tot een huwelijk tussen Pool en dochter, die 
zich na beëindiging hunner studie in Polen gaan 
vestigen. Hun wordt een zoon geboretl en het is de 
geboorte van deze kleinzoon en alles wat zich daar- 
omheen afspeelt, die Laermans (Elsschot) opnieuw 
tot scheppende arbeid roept. 
Het verhaal kabbelt voort zonder spannende ups, zon- 
der tragische downs, doch de wijze waarop de schrij- 
ver de belevenissen» van alle dag weergeeft is onge- 
looflijk boeiend en vol van die fijne humor, die beur- 
telings doet glimlachen en ontroeren. 
De vertolking ervan was bij Sternheim in goede 
handen. De toehoorders behoefden waarlijk niet over 
veel verbeeldingskracht te beschikken om zich de in 
de vertelling optredende personen duidelijk voor ogen 
te stellen, want door gebaar en intonatie wist de 
declamator de verschillende figuren voortreffelijk uit 
te beelden. Vooral de snibbige opoe en de zeurende 
opa (schoonouders van Laermans) tekende hij ten 
voeten uit, hetgeen meermalen de lachlust in de zaal 
opwekte. 
Had men veel bewondering voor de voordrachtkunst 
van Sternheim, zo mogelijk nog groter was de be- 
wondering voor het feit, dat iemand kans zag om een 
vertelling van ongeveer twee en een half uur tijdsduur 
zonder haperen in zijn hoofd te krijgen. „Die man 
heeft geen hoofd," merkte iemand in de pauze op, 
„hij heeft een gedachtekissie. Kom ik an met: 
„Jantje zag eens pruimen hangen" en dat schijnheilige 
kereltje heeft me nog eens een pak slaag en twee 
vrije middagen gekost. Ik kan na die tijd geen pruim 
meer zien " 
Op welk talent van de kunstenaar de bewondering 

ook was gericht, allen gincjtn zeer voldaan naar huis. 
Blij over wat gebracht was (het bleek uit de goed- 
gevulde fruitmand, die Sternheim door een der ver- 
zorgden werd aangeboden), maar vooral gelukkig, dat 
iets gebracht was. Want van hogere waarde dan het 
ontvangen kunstgenot is voor deze mensen, die zich 

vaak zo eenzaam gevoelen, 
de omstandigheid, dat er 
nog zo velen zijn, die geen 
moeite teveel achten om hen 
niet alleen financieel, maar 
(belangrijker nog) ook mo- 
reel in hun moeilijkheden 
steunen. 
De afdeling Amsterdam 
bevindt zich door het orga- 
niseren van deze contact- 
avonden op de goede weg 
en het ware te wensen, dat 
elke Stichtingsmedewerker 

eigen activiteit spiegelde aan het prachtige initiatief, 
in deze stad ontplooid. 

TOON. 

* Gedeelde vreugd 

is dubbele vreugd. 

Natuurlijk is het voor U niet nodig om het te zeg- 
gen — daarom schrijven we het ook niet voor U — 
maar misschien kan het zijn nut hebben (voor andere 
lezers) om even aan het „heerlijk avondje" te herin- 
neren van tal van gezinnen, voor wie de vreugde 
van Sint Nicolaasavond is vermengd met de schrij- 
nende droefheid om het gemis van een vader, in het 
verzet gevallen. 
Dit gemis, toch al zo zwaar drukkend, weegt voor 
velen dubbel zwaar op een avond, door niet- of 
minder-getroffenen als een feest beleefd. 
Laten wij daaraan een ogenblik denken, laten wij er 
even bij stil staan, eer wij ons onderdompelen in de 
gezellige feestvreugde in eigen gezin. Wij vragen 
slechts: er even aan te denken, niet meer, want wie 
dat doet, wie dat op de juiste wijze doet, zal weten 
wat hem te doen staat. Hij zal een klein deel van 
eigen Sint Nicolaas geneugten af staan — zo klein, 
dat niemand er iets van behoeft te merken — door 
stilletjes langs een Stichtingsgezin te lopen om (on- 
merkbaar) voor „goed, heilig man" te spelen. 
Waf gegeven wordt is niet zo heel belangrijk, maar 
dat het gegeven wordt, dat achter de gave, hoe gering 
ook, een hart schuilt, dat juist op een avond als deze, 
uitgaat naar wat eenzaam en verdrietig is, zie, dat 
is belangrijk. 
Meer behoeven wij er, dunkt ons, niet van te zeg- 
gen. We weten het allen: de vreugde van het geven 
is groter dan die van het ontvangen. 
We wensen alle stichtingsvrienden een recht vreugde- 
volle avond toe. 

vond Herr Unteroffizier onbehoorlijk, „om iemand 
op Kerstavond met een landingsboot weg te stu- 
ren". Piet informeerde verder: naar de plaats 
waar zij zouden landen, hoe laat, en met haeveel 
man. Toen wist hij genoeg: de Duitsers zoude», 
ter ondersteuning van het wanhoopsoffensief in 
de Ardennen, een landing op Tholen uitvoeren. 
In Zierikzee zette Piet zijn wagen stil 
en prutste wat aan de generator. „Even schoon- 
maken", riep hij de mof toe, en een paar minu- 
ten later: „even een stoffer halen". Hij verdween 
en mobiliseerde onmiddellijk een OD-cöntact, gaf 
hem het bericht door en ging naar zijn onte- 
vreden onderofficier terug. Zo snel mogelijk belde 
men de geallieerden op, die (jruk aan het feest- 
vieren waren  
De volgende avond reed Piet dezelfde onderoffi- 
cier weer terug. Toen hij hem belangstellend vroeg 
naar het succes van de operatie, was het ant- 
woord nog steeds: „Scheisse!!" 
Maar dat gebeurde pas weken later, want voor- 
dien was er een wereld van ellende over het 
eiland gegaan. 

November ging voorbij, December kwam. De 
gebeurtenissen volgden elkaar nu in snel 

tempo op. In de eerste dagen van December 
maakten de Duitsers bekend, dat alle mannen 
tussen de 17 en 40 jaar zich moesten melden. 
Deze zet was voor de Duitsers en in de bood- 
schap, die op 3 December telefonisch aan de 
geallieerden werd doorgegeven, klonk de wan- 
hoop van de tot het uiterste gedreven mannen 
sterk door. In één nacht ontruimden de Duitsers 
geheel Duiveland. Van alle plaatsen op het ge- 
hele eiland eisten zij een lijst van de mannen 
tussen 17 en 40 jaar. Waar moesten die onder- 
duiken? Wie zou de drie in het inundatie- 
gebied ondergedoken leden van de luchtlandings- 

troepen, die in September met hun vliegtuig 
naar beneden zijn gekomen, verzorgen? Duive- 
land was nu afgesloten: zij zouden moeten ver- 
hongeren. Honderden mannen zouden door de 
Duitsers, die over de Bevolkingsregisters be- 
schikten, worden weggevoerd. En het bericht gaat 
verder: 
„De OD op Schouwen en Duiveland verzoekt nu 
zeer dringend aan de geallieerden om met zeer 
veel spoed in te willen grijpen, opdat dit kan 
worden voorkomen. Wij hebben met onze bericht- 
geving reeds zes weken laten blijken, dat ons 
geen gevaren en moeiten te veel zijn om de 
geallieerde zaak te dienen en willen dit blijven 
doen, doch laat de moffen nu geen gelegenheid 
meer om ons en de overige bevolking weg te 
voeren, waardoor wij voor de geallieerde zaak 
verloren zouden zijn. Ook onze berichtgeving zal 
vanzelf eindigen als wij worden weggevoerd." 
Een schreeuw om hulp van een vechtend eiland; 
vechtend, want de nood en de angst verlamden 
de hand niet. 

(woedt vervolgd) 
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Leve Schalkhaar 

j 
De Centrale Raad van Beroep heeft op 26 Oc- 
tober 1948 in hoger beroep uitspraak gedaan 
in een geschil tassen de Burgemeester van Am- 
sterdam en een zekere X, die in bezettingstijd 
aangesteld is als opperluitenant der Staats- 
politie. en na de bevrijding door 'genoemde 
Burgemeester werd ontslagen wegens onbe- 
kwaamheid, omdat hij geen politiële vooroplei- 
ding. noch een normale inspecteursopleiding 
had gehad. De Centrale Raad van Beroep heeft 
dit ontslag nietig verklaard! 
Wij achten deze uitspraak dusdanig verstrek- 
kend, dat wij het verloop der zaak hieronder 
in extenso weergeven. 

r 

p 1 Augustus 1943 werd X, die geen politiële 
vooropleiding had genoten, aangesteld als ópper- 

luitenant der Staatspolitie in vaste dienst ter stand- 
plaats Deventer. Na te Schalkhaar enige opleiding 
te hebben genoten werd hij met ingang van 1 Novem- 
ber 1943 overgeplaatst naar Amsterdam en aldaar in- 
gedeeld bij de „ordepolitie". Bij de bevrijding werd 
hij gearresteerd en overgebracht naar een bewarings- 
kamp. Bij bevel van de Commissaris Militair Gezag 
is hij per 24 Mei 1945 geschorst in de uitoefening van 
zijn functie. 
Op 14 Februari 1946 wordt het schorsingsbevel bij 
besluit van de Minister van Justitie opgeheven, onder 
bepaling, dat de maatregel van schriftelijke berisping 
zal worden toegepast  Bij beschikking van de 
Procureur-Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te 
Amsterdam van 23 September 1946 wordt hij onvoor- 
waardelijk buiten vervolging gesteld. De burgemeester 
van Amsterdam staat hem echter niet toe als inspec- 
teur van gemeentepolitie te Amsterdam actieve dienst 
te verrichten. Gebruik willende maken van de Wet 
Rechtsherstel 1946 ontslaat hij hem bij een besluit 
van Juni 1947 als inspecteur van gemeentepolitie en 
wel op de grond, dat X geen politiële vooropleiding 
heeft gehad noch een normale opleiding voor inspec- 
teur van politie, zodat hij onbekwaam moet worden 
geacht voor het door hem beklede ambt. 
Maar de Burgemeester heeft buiten het Ambtenaren- 
gerecht en de Centrale Raad van Beroep gerekend en 
onvoldoende gelet op de inmiddels verstreken termij- 
nen van de Wet Rechtsherstel Overheidspersoneel 
1946. Deze beide instanties hebben de Burgemeester 
tegenover de politieke delinquent in het ongelijk ge- 
steld en daarbij o.m. het volgende overwogen; 
De Burgemeester is, naar het oordeel dezer instanties, 
ten onrechte uitgegaan van gebrek aan bekwaamheid. 
Dit gebrek moet juist worden aangetoond, wil van 
ontslag wegens onbekwaamheid sprake kunnen zijn. 
De onbekwaamheid van X blijkt niet reeds uit het 
feit, dat niet voldoende waarborgen aanwezig worden 
geacht, dat hij beschouwd kan worden een volwaardig 
inspecteur van pofitie te zijn. Enkel door het gemis 
van bepaalde opleidingen heeft X, naar het oordeel 
van de betrokken instanties, nog geen blijk gegeven 
van onbekwaamheid. Aangenomen wordt bij dit a.lles, 
dat X bij de bevrijding van het land in Mei 1945 
rechtsgeldig inspecteur van gemeentepolitie te Am- 
sterdam is geworden en dat hij tijdens de bezetting een 
theoretische opleiding voor inspecteur van politie heeft 
gehad van de tegenwoordige hoofdinspecteur van 
politie Y te Amsterdam. Hij heeft bovendien niet de 
gelegenheid gehad zijn gebrek aan bekwaamheid in 
de practijk te bewijzen. 
Het gegeven ontslag wordt ook in hoger beroep door 
de Centrale Raad van Beroep vernietigd. 

— Rechtdoende in Naam der Koningin! Het is alleen 
te hopen, dat de lui, die de befaamde „burgemeesters- 
cursus" van de O.N.S.A. gevolgd hebben — en ont- 
slagen zijn — deze uitspraak niet te lezen krijgen! 

O.N.S.A» 
U kent toch dat mopje uit de bezettingstijd? 
A en B ontmoeten elkaar. 
A: „Hé, kèn het ook, dat ik jou kan?" 
B: „Ik geloof niet, dat wij elkaar kunnen." 
A: „Jawel zeker! We kunnen elkaar van de Burge- 

meesterscursus." 

Werf: 

een abonné. 

Liever: 

TWEE! 

VOOR DE 

BOVENSTE 

PLANK ? 

Bi 

VAN OORLOG EN VREE. 
Gedenkboek voor de vrede 
van Munster. 

Uitgeverij Born N.V. - Assen 1948 

ij 't eerste doorbladeren van 
dit ons ter recensie toever- 

trouwde gedenkboek, mijmerden 
we al kijkend weg in jeugd- 
herinneringen. We waren weer 
terug in de tijd, toen we — twee 
turven hoog en nog onbekend met 
het aap-noot-mies! — door een 
wijze vader zoet werden gehouden 
met dikke, goudgestempelde ge- 
schiedenisboeken, vol van de 
prachtigste prentjes. Vele illustra- 
ties, ons toen in 't geheugen ge- 
grift, ontmoetten we hier weer, 
doch we moesten er aan wennen 
ze nu gefotografeerd instede van 
na-gegraveerd aan te treffen. 

Voor de uitvoering van dit „Van Oorlog en Vree" 
niets dan lof! Een kostelijke band, best kunstdruk- 
papier en verzorgde typografie — we doen maar 
geen moeite om op andere dan de standaardmanier 
onze bewondering onder woorden te brengen! 
Wat de „praatjes bij de plaatjes" betreft: in de eerste 
plaats vinden we 't jammer, dat een boek, de definitieve 
afscheiding van Duitsland herdenkende, met het ger- 
manisme „Voorwoord" begint. En verder bleek ons 
— wat we overigens al wel wisten! — dat het ook 
voor de promotor van de onderhavige uitgave, het 
Algemeen Nederlandsch Verbond, zeer moeilijk is in 
zijn kijk op de Vaderlandse Geschiedenis algemeen 
en objectief te blijven. Wat bijvoorbeeld te denken 
van het addertje in het woordje „maar" van de vol- 
gende zin: „De inmiddels te Dordrecht bijeengekomen 
Synode veroordeelde de leer der Remonstranten, wier 
predikanten uit hun ambt ontzet werden, maar maakte 
zich verdienstelijk door een begin te maken met de 
beroemde Bijbelvertaling"? En waarom onder de vele 
rond de vrede van Munster gearrangeerde onderwer- 
pen, deze Synode, op z'n minst toch zo belangrijk als 
de Muiderkring, niet een plaats gegund? 
Doch afgezien van deze tekortkomingen; we kennen 
na de lezing van dit boek 's lands historie weer iets 
beter dan daarvoor. En aangezien kennis van deze 
historie een onwaardeerbaar groot goed is — de 
vruchten van de in de aanhef dezes genoemde paeda- 
gogiek onzer ouders op dit punt, plukken we nog 
iedere dag! — zouden we deze uitgave van Born N.V. 
toch graag in vele handen zien. 

ADRIAAN VAN BOVEN. 

Onderduikers-reunie 

✓~\p Zondag 21 November j.1., precies vier jaren na- 
^^dat de geallieerde legers dit dorp hadden bevrijd, 
vond in Maasbree de onthulling plaats van de ge- 
denksteen, die door de oud-onderduikers aan de Maas- 
breese bevolking werd aangeboden. 
Nadat om 10 uur v.m. een plechtige H. Mis in de 
kerk van St. Aldegondis was opgedragen voor de 
levende en overleden onderduikers alsmede voor hun 
verzorgers, begaven allen zich. voorafgegaan door de 
fanfare, naar de plaats, waar de onthulling zou plaats 
vinden. 
Op de plaats van bestemming aangekomen nam de 
oud-onderduiker „Lange Hein", thans kapitein H. 
Schouten, het woord. Hij was het, die namens de 
oud-onderduikers in treffende bewoordingen het mo- 
numentje aan de inwoners van Maasbree aanbood. 
Vervolgens verrichtte de Burgemeester van Maas- 
bree de onthulling, waarna hij zijn dank betuigde aan 
allen, die aan de realisering van deze gedenksteen 
hadden medegewerkt. Na het spelen van het „Wil- 
helmus" en het Limburgse volkslied, was deze plech- 
tigheid ten einde. 
De oud-onderduikers en de leden der LO.-Maasbree 
werd hierna in een feestelijk versierde zaal een echte 
Limburgse koffietafel aangeboden. Nadat dhr. Sef 
Mulders, namens de vroegere verzorgers, alle aan- 
wezigen (het waren er ca. 150, komende uit 8 pro- 
vincies) een welkomstwoord had toegeroepen, was 
het ijs spoedig gebroken. Oude herinneringen werden 
opgehaald en met muziek, zang etc. werd de rest van 
de dag op gezellige wijze doorgebracht. 
Resumerend kan gezegd worden, dat deze dag in 
alle' opzichten geslaagd mag heten en van verschil- 
lende zijden zijn al stemmen opgegaan om ieder jaar 
in Maasbree een reünie van alle oud-onderduikers te 
doen plaats vinden. 

De Commissaris 

wacht op zijn motor. 

r* 'en sergeant, een korporaal, vier sol- 
daten en tien politiemannen vertegen- 
woordigen de militaire macht in een ge- 
bied ter grootte van een Nederlandse 
provincie. 

IN DE „PROVINCIE". 
D/yf alsjeblieft eten en slapen. We kennen de levens- 

geschiedenis van elkaar en de geschiedenis van een 
generatie voorouders. We willen wel eens wat anders 
horen", smeekte Jager Westrop, een van het drietal, dat 
met drie Indonesische soldaten en tien politiemannen de 
militaire macht vertegenwoordigt in 300 km2, van Pasoen- 
dans' grondgebied. Dit kleine groepje heeft een streek 
onder controle, die in oppervlakte gelijk is aan een Ne- 
derlandse provincie. 
De commandant, die met een compagnie een belendend 
district bezet houdt, had ons verklaard, dat toen de com- 
pagnie, die eerst naast de zijne had gelegen (dat naast 
is een begrip van 20 km.), naar een onrustiger gebied 
vertrok en hij vernam, dat de opengevallen plqats zou 
worden «ingenomen door dit kleine groepje mannen, hij 
er een hard hoofd in had of de rust zou worden besten- 
digd. De practijk had hem echter gerustgesteld. Eventuele 
onruststokers kregen geen kans zich alsnog in de „pro- 
vincie" op te houden. De sergeant, de korporaal en de 
soldaat hadden hun taak serieus opgevat en de resultaten 
waren opmerkelijk. 
In alle uithoeken van het bergachtige terrein hadden zij 
contacten gelegd en er kon bij wijze van spreken geen 
vlieg het tijdelijke met het eeuwige verwisselen of zij 
kregen er bericht van. Dit was mogelijk geweest door de 
volle medewerking van het Indonesische bestuur en door 
dagenlange tochten met de klassieke „lijn twee" om per- 
soonlijk een contact te leggen of uitvoering te geven 
aan het verzoek van een loerah om een oproerkraaier te 
komen arresteren. Bij dergelijke gelegenheden waren 
dagreizen van 40 km. geen uitzondering. 

AUTORITEITEN. 
Alles moet te voet gebeuren, want het detachement be- 
schikt niet over vervoer. Tweemaal per dag passeert er 
een militaire post- en fouragewagen; eens per week komt 
een Rode-Kruis-team om polikliniek te houden en soms 
gaan er wagens van rijsthandelaren of een onderneming 
langs. Een heel enkele keer waagt een chauffeur zijn 
veren en nieren om de 500 meter te rijden, die het kam- 
pement van de weg scheidt. 
„Ik voel me vandaag als een Commissaris van de 
Koningin" vertelt de korporaal Bill Pors, want de ser- 
geant is naar de stad om instructies te halen en de kor- 
poraal is dus de militaire gouverneur üi de provincie. In 
die kwaliteit is hij deze morgen aanwezig geweest bij de 
feestelijke opening van een nieuwe Algemene Lagere 
School. Twee uur heen en twee uur terug heeft hij 
gelopen. De terugweg in de brandende middagzon. 
„Ze hebben ons een motor toegezegd", vertelt Bill. „De 
garage staat er al", en hij wijst op een bouwseltje van 
vier bamboepalen, gedekt door een atap-dak. 

CONVERSATIE. 
In de loop van de avond bemerken we boe zeer die 
motor het onderwerp van gesprek is geweest op de galerij. 
Bill had zich laten ontvallen, dat hij een ziekelijke neiging 
heeft om alles wat met motor en benzine heeft te maken 
en binnen zijn bereik is, tot in onderdelen te gaan ont- 
leden en te „verbeteren". 
„fij komt er niet aan", hadden de anderen toen beslist en 
dat was een zware slag geweest. Maar de strijd was 
nog lang niet beslist. „Of ie komt of niet, we zijn er in 
ieder geval een paar avonden mee bezig geweest." 
We kunnen het begrijpen. Vier maanden zit het troepje 
nu al hier. Steeds dezelfde gezichten, hetzelfde land- 
schap, een praatje bij de loerah, de assistent wedana. Ze 
weten als een goed dorpeling de bijzonderheden van elk'e 
kampongbewoner. Er is weinig stof meer te putten uit 
het voor of tegen van gemeenschappelijke kennissen; op 
de patrouilles gebeurt zelden iets bijzonders. 
We krijgen uitvoerige uiteenzettingen over een zwijnen- 
jacht (met het nodige jagerslatijn) en de grootste ge- 
beurtenis van de afgelopen weken: een vrou\y, die haar 
man met een mes 't huis uitgejaagd had. Niemand durf- 
de de drempel over te komen en de korporaal had ten- 
slotte de bewondering van de bewoners gewekt door naar 
binnen te gaan en het mes af te nemen. En dan het voor- 
uitzicht van de motor  Praten, praten  Ruzie? Ze 
lachen een beetje als we hef vragen. In het begin; ja. 
Maar nu, je kent elkaar te goed. Ze zijn geen van allen 
erg makkelijk van karakter. Bovendien zijn ze totaal ver- 
schillend. Maar als je de oorlogstijd achter de rug hebt, 
een onderduikerstijd, Bill bovendien de Poolse zoutmijnen 
en verschillende Duitse concentratiekampen, om niet te 
vergeten de acties, dan weet je je over ruzies heen te 
zetten. Je hebt te veel meegemaakt om in een compagnie 
te kunnen aarden, maar in deze kleine groep kan je zelf 
aan de gang gaan, het eigen initiatief, dat in de oorlog 
voor deze jongens een levenseis is geworden, is daardoor 
eerder versterkt dan verslapt en het kan zich op deze 
post uiten. Ze zien de directe resultaten. Kleine dingen, 
waar ze trots op zijn. F. 



in memoRiAm 

Joscph F. H. M. 
baron van Hoveïl van 
WezcvcId^nWcsterflier 

Geb. 12 jan. 1916. 
gestorven in het concentratie' 

kamp Neuengamme in het 
voorjaar van 1945. j 

Antonius Lambcrtus 
Fredcriks 

Geb. 25 juni 1920, 
gefusilleerd te Hengelo {O.) 

3 Mei 1943. 

Bmanuel 
Andrc van der Veer 

Geb. 26 Dec. 1921. 
gefusilleerd te Hengelo (O.) 

3 Mei 1943. 
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Van alle vijf is bekend, dat zij stierven in overgave aan God. Wat 
hun offer bij Hem waard is, kunnen wij nu nog niet zien. In het 

bijzonder de ontzetting der concentratiekampen, door twee hunner met 
gelatenheid gedragen, moet Hem kostbaar zijn. Misschien was hun leed 
reden voor Hem om het leed van ons allen te bekorten, misschien ver' 
dienden zij voor ons de bevrijding. Maar nog is dit alles verborgen. 

' et resultaat van ongeveer vier maanden werk, bestond in twee 
^ op kleine schaal verspreide, onbelangrijke pamfletjes, en in 

een gecyclostyleerde stakingsleus. Er werden geen gebouwen op- 
geblazen, geen vijanden gedood, geen bonkaarten aan onderduikers 
verstrekt, geen sterke verzetsgroepen door hen gebouwd. Root- 
haan deed zelfs geen illegaal werk. Van Frederiks leeft de familie 
niet meer, zijn huis is verdwenen, zelfs de stenen van de straat 
waar hij op uitzag zijn opgeruimd. De drukkerij en boekwinkel, 
waar de gebroeders Van der Veer werkten en opgroeiden, is in 
vreemde handen overgegaan. Geen van hen is vereeuwigd in een 
monument; wel staan de namen van enkelen van hen op gedenk- 
platen tussen die van anderen vermeld. Aan baron van Hövell zijn 
enkele herdenkingsredevoeringen gewijd in de tijd kort na de 
bevrijding. Van geen der vijf zijn de stoffelijke overblijfselen ge- 
vonden. 
Toen zij gearresteerd werden, sprak men in de stad van kwa- 
jongenswerk. Dat er illegaal werk gedaan werd, goed, er waren 
er, die dat moesten doen; maar dan belangrijke dingen, geen 
futiliteiten, en zeker geen kinderspel. Trouwens: één van de eerste 
ouderen, die zij om hulp vroegen had het hun voorspeld: als wij 
zo doen, dan krijgen wij hier Poolse toestanden. Een ander was 
ook „verstandiger" geweest: toen zij bij hem kwamen om inlich- 
tingen over de arbeidsbeurs, waar hij < werkte, heeft hij het ge- 
zegd: ik heb vrouw en kinderen, ... en bovendien; het strookt 
niet met mijn plicht. 
Men mocht trouwens toch al niet klagen, dat er niet meer slacht- 
offers gevallen waren. Het was gelukkig, dat de S.D. niet wist, dat 
de sleutel, die ze vonden, op de hoofdingang van de arbeidsbeurs 
paste; het was een bof dat de Nederlandse agenten de tijdont- 
branders niet herkenden, om van de trotyl nog maar niet te 
spreken. Het viel geweldig mee, dat de arrestatie van Frederiks 
niet leidde tot het oprollen der verspreidingscentrale voor pam- 
fletten, die hij de laatste maand had weten op te bouwen: telkens 
één persoon, die zich verbonden had tot verdere verspreiding in 
iedere grotere plaats van Nederland. Het was maar, goed, dat 
ze er toen nog niet achter kwamen, dat er contact bestond met 
communisten en dergelijk „tuig", dat ze samenwerkten met de 
mensen die Reydon en Seijffard vermoordden. 
De plannen waren geheel gefantaseerd. Had het Standgericht ze 
gehoord, ze zouden luid gelachen hebben. Het was net 30 April 
1943 en ze liepen al met plannen over onderduiken in het groot, 

W illem 
Andrc van der Veer 

Geb. 23 April 1919. 
gefusilleerd te Hengelo (O.) 

3 Mei 1943. 
Johannes Phillipus 
Maria Roothaan 

Geb. 1 Oef. 1922, 
gestorven vermoedelijk in het 
concentratiekamp Bcrgen-Bel- 
sen rond de 25ste Maart 1945. 

vijf óoóen 
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over het gappen van bonkaarten en geld voor diezelfde onder- 
duikers, die nog komen moesten; voorlopig was het nog veiliger 
voor de arbeiders om maar gewillig naar Duitsland te gaan als 
ze hun oproep kregen. En dan hadden ze onder elkaar al gepraat 
over sabotagegroepen, die inbraken zouden moeten kunnen plegen, 
en revolvers hebben, en gebouwen opblazen. Ze hadden zelfs al 
eens een tiental jongens bij elkaar gebracht om de mogelijkheden te 
overwegen, en eens te overleggen, hoe ze wel aan wapens moesten 
komen. En dan moest er natuurlijk contact met Londen komen. 
Een van hen had een kennis, en die wist ménsen te zitten, die 
een zender hadden, zei hij; ze moesten opschieten: het zou wel 
niet lang meer duren en dan kwamen de Engelsen; dan moesten 
ze klaar staan om achter het front de Duitsers dwars te zitten. 
Zo bezien was het misschien wel gelukkig, dat ze gepakt werden, 
voor ze verder hadden kunhen gaan; doordat ze weg waren, verviel 
ook het contact tussen de anderen. Anders waren er misschien 
nog meer slachtoffers „voor niets" gevallen. 

nnoen de stad het bericht las van de fusillade, viel er een grote 
verslagenheid. Drie jonge, veelbelovende levens afgebroken! 

Waarom dit riskeren; waarom dit onzinnige? Waarom onnodig 
ouders en vrienden in rouw brengen? Het was tot toe immers zo 
rustig in de stad gebleven! Waarom slapende honden wakker ma- 
ken? Hadden zij hun leven niet beter kunnen bewaren tot dit alles 
voorbij zou zijn om dan te werken aan de wederopbouw? Zo'n jong 
leven is toch nog niet af; er had zoveel meer van gemaakt kunnen 
worden i- 

Ieder krijgt in het leven zijn kans om waarlijk groot te zijn. Als 
hij dat bereikt heeft, kan hij niets méér, zijn leven is af. Niemand 

heeft groter liefde dan die zijn leven geeft voor zijn broeders. Het 
was toch om die broeders begonnen, al zijn er, die de manier 
waarop, wat kinderlijk vinden. Hun dood legde een ogenblik stilte 
in de stad. En daarin heeft hun stem tot velen, vooral jongeren, 
geklonken. Hun dood was de geboorte van het'verzet. 
Van de twee anderen vernam men de dood pas veel later. Men had 
het toen al weer druk met wederopbouw, met schaderegeling en 
geldzuivering. Over de ontzetting die aan hun dood voorafging, 
denkt men tegenwoordig liever'niet, dat maakt maar akelig en 
dan kun je je werk niet goed doen! Roothaan deed nooit illegaal 
werk, dat deed zijn broer, maar die vluchtte. Als zijn broer zich bjj 
de Duitsers aangegeven had, was hij wel vrijgekomen. Maar hij 
liet hem weten: hou je verborgen. In het kamp zei hij nog eens 
tegen een vriend; het is beter dat ik ga dan hij. Hij is gegaan. 
Hij was immers klaar. Immers: niemand heeft groter liefde^.... 
De stilte waarin hij verdween moet ontzettend geweest zijn. 
De verantwoording die hij oplegt is wel zwaar. 

B. R. 
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= De Stichting KP.-Utrecht heeft besloten om op = 

1 * Woensdag 29 Januari 1949 | 

= een grote feestavond te houden voor de = 
= vrouwen van onze gevallen vrienden, LO.-ers. = 
= KP.-ers en medewej-kers van '40-'45 uit = 
= Utrecht en omgeving. = 
= De avond wordt gehouden in het Gebouw voor = 
= Kunsten en Wetenschappen, Mariaplaats te = 
= Utrecht. 

Zaal open 19 uur 
Aanvang 19.30 uur 

= De toegangskaarten, welke kosteloos beschik- = 
i baar worden gesteld, moeten vóór 17 Januari = 
= 1949 schriftelijk aangevraagd worden bij het = 
= secretariaat van de Stichting KP.-Utrecht, = 
1 Frederik Hendrikstraat 51. 
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Zoveel Sinten, 

zoveel „stroppen" 

Elk jaar weer worden tallozen het slachtolfer 
van het stropdassen- en zakdoekencomplex van 
duizenden Sinterklazen. 
Natuurlijk kan een stropdas zijn nut hebben en 
niet altijd is een zakdoek volkomen overbodig, 
maar als vijf-December-verrassing zijn ze wer- 
kelijk onuitstaanbaar geworden. Een waarlijk 
goede Sint. één, die er zich maar niet met een 
„stropje" van a[ maakt, zoekt naar originele 
skrprises. Zo'n surprise is bv. een gratis jaar- 
abonnement op De Zwerver. 
Knip de zich op de advertentiepagina bevin- 
dende Sint Nicolaasbon uit, geef hem ten ge- 
schenke aan vriend o{ maag en men zal 11, zo 
niet voor de echte, dan toch voor de beste Sin- 
terklaas van dit jaar houden. 

„DE ZWERVER" 

OOIWN. 
Weekblad der 
en LO.-LKP.-Stlchtlng. 

Uitgave van de 
„Stichting De Zwerver". 

Abonnementsprijs ƒ 1.50 per kwart. 
Luchtpostabonnem. ƒ 4.50 per kwart. 
Advertenties per m. m. / 0.2 0 {1 * 
plaatsing). 
Meerdere plaatsingen: pryzen op 
aanvraag. 
Telefoon: Redactie: 44566 

Administratie: 41063 
Advertenties: 44103. 

Adres Redactie en Administratie: 
Prins Hendrikkade 153 — A'dara-C. 

Giro: No. 109588 t.n.v. LO.-UKP.- 
Stichting (zelfde adres). 

ADVERTENTIE-RUBRIEK 

Onbetwist de beste tandpasta 

t 
VOORHOEVE 
KALENDERS 

De 5 kalenders voor 1949 zijn 
thans overal verkrijgbaar. 

Hebt u de mooie schilden 
al qezten ? 

VOORHOEVEKALENDER 
(57ate jrg) £ 1.75 

MARTHAKALENDER 
<56ate jrg) f 1 75 

HET JAAR ROND 
(3e jrg) £ 1.75 

WEEKKALENDER 
(22Bte jrg) £ 0.77 

HET LICHT TEGEMOET 
(13e jrg) f 1.60 
Bestelt II uw 

..vriend voor 1949*' vlug? 
Er is nü nog voort aad bij uw 

boek- of kantoorboek- 
handelaar of bij: 

J. N. Voorhoeve - Den Haag 
Dunne Bierkade 

£auib B&amoaAó 

Prins Hendrikstraat 151 — Tel. K 1600/8152 — BREDA — Post Ginneken 

VERHUIZINGEN 
IN BINNEN- EN BUITENLAND 

Speciaal adres voor het takelen van 
plano's en brandkasten 

A. J. PUIJENBROEK - Burg Mathonstr. 7 - BERGEN OP ZOOM - Tel 1072 

RVWEHMIDEM 
Ruwe huid, Schrale lippen, 
PUROL verzacht en geneest I 

STEMPELFABRIEK 
VAN DER BRUG 

WESTZIJDE 202-ZAANDAM 
TELEF. 4128 POSTR. 217102 

In een dag gereed 
Alles op het gebied van stem- 
pels, cliché s en naamplaten. 

'k Heb genoeg van zinloos geven, 
'k Heb genoeg van loos gedoe, 
'k Ben in dassen haast gebleven, 
'k Ben de sjaals volkomen moe. 

'k Heb „De Zwerver" eens gelezen, 
'k Heb het toen direct gezien, 
'k Ben van dassen-waan genezen, 
'k Ben van sjaals niet meer gediend. 

Zwervers geef 'k, 'n hele jaargang,- 
Geen cadeau, dat méér behaagt, 
k Prolongeer mijn gaaf' 'n jaar lang, 
k Ben nog nooit zó goed geslaagd. 

_ ST. NICOLAAS 

Aan de Administratie van „De Zwerver", Prins 
Hendrikkade 152, AMSTERDAM. 

Ik schenk een jaar-ebonnemeni 
van „De Zwerver" aan: 

Naam —T    

Adres. 

Plaats - Provincie- 

Ingang abonnement: 1 December 1948. 

(Ab. prijs f 1.50 per kwartaal) 

|p:juiSTEN Drukkerij H. J. Koersen & Zn. 

TEL. 32239 
SINGEL 281 ■ AMSTERDAM-C. 

-Ar 

PERIODIEKEN EN 

HANDELSDRURWERR 

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 

N 

„Hit wirk van Flens 
is altijil naai wens" 

VLOT EN VOORDELIG 
als U het abonnementsgeld 
over het le kwartaal 1949 
(f 1.50) overmaakt per post- 
wissel of op postrekening 
109588 ten name van LO.- 
LKP. Stichting. A'dam. 

Wij Blallan 0 aiat voos mh moollijka k«aa! 
Zij, dié da vlotte au voordaliga wijae kiazan, 
moataa hu ab. geld in iedar geval vóór 1 jeu. 
1948 evetmakeu. 

Houtwarenfabr. P. FLENS, C.V. 

OOSTZAAN 
Kontoor en tabrielc, 
Noordeinde C 12 • Telefoon 347 (K 2984 
Speciaal adres voor draai en fraiswerk. 
Vervaardigers van Huish. artikelen. 
Speelgoederen en Techn. Houtwaren. 
'Massa Houtwaren. -•Vraagt offerte. 

Het kan op twee manieren! 

DO0R EN OMSLACHTIG 
als U wacht tot de kwitantie 
wordt aangeboden (natuur- 
lijk juist op het moment, dat 
U niet thuis bent) verhoogd 
met incassokosten. 

• Wevers 

en andere 

Tcxticlvakarbeiders 

kunnen geplaatst worden bij de 

Fa. DIDDENS & van ASTEN 

SPINNERIJ NIJVERD AL- HELMOND 

(0r is altijd plaats voor een 

V 4a L in n ii 

bij 

Jan Jongrerins 

^ Utrecht 5 

CARROSSERIE- EN CONSTRUCTIE- 

WERKPLAATSEN 

AUTOMOBIELBEDRIJVEN 

Hoofdkantoor Kanaalweg 34 
.lutphaas (Post Utrecht) 
Tel. 18844 
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| Ontsnapping uit de bmiker. | 

, U kunt dit zeer aantrekkelijke boekje | 
heel geschikt als Kerst-attentie = 

| toezenden aan Uw fam.-lid in de tropen. | 

| Prijs 35 ct. # Bestellingen: Uitg. H. Nelissen. Bilthoven = 
niiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiHiiiuuiuutimiiiiiïï 

BON * De Zwerver in de Tropen 
Ik wil meehelpen om dit ideaal te verwezenlijken 
en verzoek U daarom een 

* ZeepOSt/LuChtpOSt-abonoemer voor 

(Zeepost t 1.50 • luchtpost t 4.30 per kwartaal.) 
* Abonnementsgeld wordt pei giro/postwissel ot bij aanbledim 

van een post kwitantie betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan 

 ——  

*) Doorhalen wat niet verlangd wordt. 
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T.KMnrrTJKE ORG. VOOR HELP AAW ONDERDUIKERS » LANDELIJKE KNOKPLOEGEN 

Losse nammers 20 cent 

Men verlangt in onre tijd vu- 
rig naar de sterke man. Dat 
is altijd zo als men er zelf 
niet meer uit kan komen, o( 
als men de moeite niet meer 

nemen wil. zich druk te maken om de 
problemen. De sterke man moet het dan 
maar opknappen. Laat hij het maar 
zeggen, laat hij de leiding maar in han- 
den nemen: men wil zijn gezag wel aan- 
vaarden, zijn orders wel opvolgen, als 
men maar van de zorg ontslagen is, 
zelf over de dingen te denken, zelf de 
verantwoordelijkheid te dragen. 
Dat was reeds zo, toen we jong wa- 
ren. Als de zaak vastgelopen was, als 
we bi) de brokken van onze plannen 
stonden en er geen raad meer mee wis- 
ten, dan was daar altijd vader nog. Die 
was zo sterk en knap, die moest 't maar 
opknappen. 
Nu dat is in onze maatschappij tegen- 
woordig ook zo. We komen er niet meer 
uit en de machine draait hoe langer hoe 
stroever. Waar is de sterke man, die 
ons eruit zal helpen? Laat hij zich mel- 
den, we zullen hem een pet opzetten en 
met ordetekenen behangen; we zullen 
hem een groot gebouw ter beschikking 
stellen en veel mensen, die voor hem 
werken; we zullen hem rustig zijn gang 
laten gaan en hem vooral niet lastig 
vallen: als hij de chaos maar opruimt 
en er een kosmos van maakt. 
Intussen — want daar gaat het nu juist 
om — zullen wij ons arme hoofd niet 
vermoeien met de problemen, maar ons 
vermeien in de bioscoop en in het sta- 
dion. 
Indien hij ons wil toespreken zullen we 
er zijn, we zullen met z'n allen komen 
en we zullen hem zelfs toejuichen op 
het geschikte moment. Ja, we zullen van 
onze verering doen blijken, als hij het 
ons maar niet te moeilijk maakt. Geen 
discussie alsjeblieft. Daar willen we 
juist vanaf. De sterke man moet ons 
geen vragen stellen, hij moet niet me( 
ons spreken, hij moet tot ons spreken 
en wij zullen wel klappen. Hij moet met 
eenvoudige leuzen werken, zodat we ze 
gemakkelijk herkennen. Dan krijgen we 
op de duur wel een kortsluiting van ons 
denken, tussen onze oren en onze han- 
den; dan klappen we op de klank. 
Men wil een onbezorgd leven hebben 
en de sterke man moet daarvoor zorgen; 
men wil weinig denken en daarom moet 
hij maar plannen maken; men wil ver- 
antwoordelijkheid overdragen op hem 
en daartoe mag hij ongecontroleerd de 
macht hebben. 
Ziehier een beeld van datgene, wat zo 
langzamerhand bij vele vrije burgers het 
politieke ideaal is geworden. De demo- 
cratie is inderdaad vermoeiend. 

RAaar nu die sterke man zelf. In 
■'•'•'■Duitsland hebben ze er al één ge- 
had: Hitlen Dat was echter op het ver- 
keerde paard gewed. Hij heeft tenminste 
pech gehad. Maar Stalin is er ook nog. 
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De sterke man is niet hij. die over macht beschikt en deze macht, waar 
't maar enigszins mogelijk is, benut, maar de sterke man is hij, die zich 
weet ie beperken in hei gebruik van zijn macht ten behoeve van de 
vrijheid van hen, op wie hij zijn macht zou kunnen uitoefenen. 

\. 

De sterke man bij uitnemendheid. Wie 
doet hem wat? Zijn macht is onbeperkt. 
Laat hem zijn gang gaan, hij zal 't wel 
opknappen. De familie zit bij de brok- 
ken neer, maar vadertje Stalin gaat 't 
opknappen. 
En wie niet in zijn armen wil vallen, of 
onder zijn knoet wil doorgaan, die houdt 
de jaspanden van een andere gewelde- 
naar vast, Franco, de Gaulle. 
Zijn dat wel sterke mannen? Is iemand 
sterk, omdat men hem macht in han- 
den geeft en hij daarvan ongecontro- 
leerd gebruik maakt? Zo staan de zaken 
op hun kop. Men geeft iemand macht in 
handen, omdat hij sterk is, althans om- 
dat men hoopt, dat hij sterk zal zijn. 
Hij moet dat nog bewijzen. 
Indien hij nl., met de macht bekleed, 
zijn invloed besteedt om meer macht 
te winnen, indien hij de problemen met 
geweld oplost, dan bewijst hij in ieder 
geval niet een sterke te zijn. Hij kiest 
immers de gemakkelijkste weg. Een va- 
der, die de kwestie tact zijn zoon zon- 
der discussie d.m.v. een pak slaag op- 
lost, bewijst daarmee niet, dat hij eca 
sterke is. 
Een officier, die zijn overwicht zoekt in 
het regeren met straffen, is het tegen- 
deel van de sterke man. 
Zij, die macht over anderen hebben, 
staan in de voortdurende verleiding om 
hun macht te vergroten en dat gaat ten 
koste van de vrijheid van hen, over wie 
zij macht hebben. Wie toegeeft aan 
deze verleiding, wint aan invloed en 
schakelt tegenstand, discussie, menings- 
verschil enz. uit. 

Welnu, de sterke is niet hij, die voor 
die verleiding bezwijkt, maar hij, die 
er zich tegen verweert. Het is geen 
kunst om met een knoet te regeren. Dat 
kan een zwakke. Het is een kunst om 
de begeerte naar macht te bedwingen, 
om met vrije discussie en met menings- 
verschil rekening te houden. Dat kan 
alleen een sterke. 
De sterke herkent men aan de wijze, 
waarop hij de vrijheid van anderen en 
met name van tegenstanders verdedigt. 
Een man, die over machtsmiddelen be- 
schikt in een of andere situatie, kan zijn 
plannen met geweld of list doordrij- 
ven. Hij bewijst daarmee zijn zwakheid. 
Hij kan ook zijn plannen laten vormen 
en zijn beslissingen laten bepalen uit het 
overleg met hen. die mede verantwoor- 
delijkheid dragen. Dat zal hem een deel 
van zijn eigen opzet kosten, als hij in 
het overleg niet weet te overtuigen, 't 
Is een wijs man, die inziet, dat de vrij- 
heid tegen deze prijs gekocht moet 

worden. En 't is een sterk man, die de 
moed heeft zijn kracht en macht in 
boeien te slaan, opdat hij de vrijheid van 
anderen niet kncvele. 

Is dit een probleem voor dictatoren 
alleen? 't Is een probleem, waarvoor 

ieder mens geplaatst is. Want elk mens 
heeft in de een of andere gezagsver- 
houding, dan wel in de vrije omgang, 
bepaalde macht. Het maatschappelijk 
spel heeft ook het kenmerk, dat ieder 
voortdurend poogt, macht en Invloed te 
winnen. Dat is niet ongeoorloofd, indien 
men tenminste de maatschappelijke spel- 
regels respecteert, en indien daarbij het 
doel niet gezocht wordt in de macht 
zelf, maar in het plan, dat men met zijn 
grotere invloed poogt te verwezenlijken. 
Wilt U een voorbeeld? De voo;rzitter 
van een vergadering heeft vele moge- 
lijkheden om zijn invloed te vergroten: 
de keuze en de volgorde der onderwer- 
pen, de spreektijd, zijn ingrijpen in de 
discussie, het vormen van een blok vóór 
de vergadering, het, camoufleren van be- 
langrijke beslissingen, het plaatsen van 
de vergadering voor voldongen feiten 
enz. Niet alles daarvan is ongeoorloofd. 
Indien de vergadering maar" de volle 
kans heeft om haar gewicht in de schaal 
der beslissingen te leggen, dan is de 
taktiek van een voorzitter niet te laken. 
Die taktiek blijkt b.v. uit de vaststel- 
ling van de volgorde der onderwerpen. 
Een ongeoorloofde handigheid is daar- 
entegen het ontijdig afbreken van een 
discussie en het voldongen feit. Soms 
is het moeilijker uit te maken, of het 
beleid door de beugel kan, bijv. bij de 
camouflage van belangrijke beslissingen. 
Dat kan het karakter van misleiding 
krijgen. Het criterium is in het alge- 
meen, dat de vergadering de vrijheid 
moet krijgen om haar verantwoordelijk- 
heid te kunnen dragen. 
Het gevaar van machtsmisbruik is voor- 
al daar groot, waar de aan de wet ge- 
bonden gezagsverhoudingen komen te 
vervallen: b.v. in een revolutie. Wordt 
in een revolutie de gehele overheid uit 
haar zetel gewipt, dan ontstaat de 
machtsstrijd en daarmee het machtsmis- 
bruik in de boezem der revolutionnairen. 
Het is o.a. om die reden, dat de revo- 
lutie het voorportaal van de dictatuur 
is: De sterkste wint en is de dictator. 

TJT et gevaar van machtsmisbruik be- 
'stond overigens zeer reëel in de ille- 

galiteit. Iedere verzetsman, die begon 

MAN 

met een onderduiker te helpen, wat geld 
daarvoor op te halen enz., kon zich in 
zijn omgeving een machtspositie ver- 
werven, de sterke man worden, als hij 
wilde. 
Na korter of langer tijd was hij in staat 
met wat trouwe medewerkers, een kleine 
groep te vormen, die machtig genoeg 
was om een groter organisatorisch ver- 
band af te wijzen. En dan was de ver- 
leiding al spoedig groot om bonkaar- 
ten te verkopen, teneinde de positie van 
de groep te verstevigen. 
Het is een getuigenis van het hoge mo- 
reel der Nederlandse verzetsbeweging, 
dat men over het algemeen deze vrijheid 
en macht niet verkoos, maar zich voeg- 
de in een organisatie, die orde bracht 
in het werk en de medewerkers contro- 
leerde. 
Alle hoon en smaad aan het adres der 
illegaliteit kunnen het feit niet uitwis- 
sen, dat de Nederlandse verzetsman in 
volle vrijheid en voor eigen verant- 
woordelijkheid het verzet begon, en die 
vrijheid niet misbruikte om zich sterk te 
maken, maar haar beperkte door zich te 
schikken in een groter verband. Daar- 
mee bewees de Nederlandse verzets- 
man, dat hij uit het hout van de ware 
„sterke mannen" gesneden was. 
Men vergeve ons deze uitwijding. We 
zijn niet gewend de loftrompet over het 
verzet te blazen. Dat moet de historie- 
schrijver maar doen. Doch hier is een 
markant feit, dat reeds thans sommigen 
tot nadenken kan stemmen. 

T eder mens heeft in zijn leven voortdu- 
' rend te makfen met het probleem van 
machtsgebruik of machtsmisbruik. Het 
winnen van invloed brengt voortdurend 
het gevaar mede, dat wc onszelf nog 
machtiger willen maken en het betekent 
meestal ook vrijheidsbeperking van an- 

, deren. 
Men moet bij het sluiten van het goede 
compromis tussen de eigen invloed en de 
vrijheid van anderen in het oog hou- 
den, dat men geneigd is, de schaal naar 
de zijde van de eigen invloed te doen 
doorslaan. Die neiging wordt in onze tijd 
nog gesteund door hen, die liever maar 
geen verantwoordelijkheid meer willen 
dragen. Zij zoeken een sterke man om 
hun last op zijn schouders te leggen. , 
Zoekt gij een sterke man? Zoek dan een 
echte. Hij zal U Uw vrijheid en ver- 
antwoordelijkheid laten. Hij zal U niet 
met trucs en voldongen feifen belagen; hij 
zal U de volle kans geven om invloed 
op zijn beslissingen uit te oefenen, voor- 
zover U daartoe verantwoordelijkheid 
dient te dragen; hij zal dat niet alleen 
aanbieden, hij zal. het van U eisen. 
Zoekt gij een sterke man? Zoek hem in 
Uzelf. Durf Uw verantwoordelijkheid te 
dragen en respecteer niet alleen Uw eigen 
vrijheid, maar bovenal die van anderen. 

H. v. R. 



 Angst voor de Vrijheid — 

\KJa^ deze dagen in Berlijn afspeelt, is werkelijk verbijsterend, althans voor hen, die hun nuchterheid 
" * nog niet verloren hebben. 

In de Amerikaanse, Engelse en Franse zóne zijn verkiezingen uitgeschreven voor de gemeenteraad, in overeen- 
stemming met een in 1946 door alle bezettende machten gemaakte overeenkomst over tijd en wijze der ver- 
kiezingen. Weken van tevoren, en mei toenemende kracht naarmate de verkiezingsdag naderde, hebben de 
Russen zich teweer gesteld tegen het houden van deze verkiezingen. Het feit, dat zij vrije verkiezingen in 
Berlijn pogen te torpederen en de wijze, waarop zij dit doen, toont ons het communisme in al z'n rauwheid 
en afschuwelijkheid. Wat men daarvan, nu de communisten noodgedwongen open kaart moeten spelen, te zien 
krijgt, is ontstellend, zij 't, dat hun reactie niet onverwacht is. 
Als Berlijn tegen het communisme stemt, dan is dat een zware slag voor het communistisch paradijs, vooral 
omdat de slag zo dicht bij het hart zal treffen. Daarom hebben zij alles op alles gezet om de bevolking zo- 
danig te intimideren, misleiden en terroriseren, dat de verkiezingen zullen mislukken door gebrek aan opkomst. 
Geen propaganda om comm. te stemmen, maar propaganda om niet te stemmen. Wat een zelfvertrouwen. 
De communisten in Berlijn zijn door de vastberadenheid van de tegenstander gedwongen, het masker af te 
werpen en in het openbaar te strijden. De geheimzinnige sfeer, waarin ze thuis van staatswege de terreur 
en de misleiding beoefenen en waarin ze door ondergrondse activiteit hunner partijen de boel in de democra- 
tische landen op stelten zetten, is in Berlijn onmogelijk. En dat is hun kwade kans bij deze verkiezingen. 
Hoe verleidelijk de lokkende en veelbelovende gevel van het communisme voor sommigen ook nog mag zijn, 
wie het huis zelf betreedt, moet toch wel diep ontgoocheld worden. En Berlijn van deze dagen laat ons 't een 
en ander van het huis zien. 

\\Taarom en hoe bestrijden de Russen de verkiezingen in Berlijn? Het antwoord op deze vragen geeft ons 
* * de structuur van het communistisch huis. 

Zij willen de vrije verkiezingen in Berlijn tot elke prijs voorkomen, omdat ze BANG ZIJN VOOR DE VRIJ- 
HEID. Vrije mensen, dïe zich vóór of tegen het communisme verklaren, dat is een paradox voor hun staatsidee; 
geen vrijheid dan die van de dictator, dat is de consequentie van de idee. dat het communisme aan de macht moet 
komen en aan de macht moet BLIJVEN. Op die idee rust alle communistische activiteit. 
Daarop rust ook de METHODE van bestrijding der verkiezingen in Berlijn. Niets was hun te zot daarvoor. 
Hoewel er een democratisch gekozen gemeenteraad was, sarden ze deze weg uit het gemeentehuis door terreur 
en georganiseerde manifestatie; enige tijd geleden stelden ze van boven af een concurrerende, communistische 
gemeenteraad in: volksdemocratie. 
Ze verzonnen verklaringen van de Westelijken, alsof deze op het punt stonden om te vertrekken, alsof de 
luchtbrug geen maand meer in stand kon blijven. Dat dit leugens zijn, interesseert ze niets. Dat ook het publiek 
hun berichtgeving over een maand als leugenachtig zal herkennen, interesseert ze evenmin. Wie in leugens 
handelt, kan strakts de oude voor een nieuwe inwisselen. En op 't ogenblik is 't alleen van belang, dat de 
verkiezingen mislukken. Platte, botte leugens: wal is het communisme armetierig als 't uitgekleed is. 
Zo mogelijk nog illustratiever is de wijze, waarop ze zich nu •— ten overstaan van het z.g. fiasco der 
Westelijken — bij het Berlijnse publiek aandienen als brave Sinterklazen. Als de Berlijners maar niet stem- 
men, dan zullen alle materiële weldaden van Vadertje Stalin hun wel te beurt vallen, 
't Is of men een hond een stuk vlees voorhoudt. Geen enkel idieel motief speelt een rol; mensen lokt men 
in het communistische stelsel met eten. mensen zijn te koop met eten: volksdemocratie. Dat hebben de com- 
munisten van het marxisme tenslotte weten te maken. 
Vlees in de arena en als de honden erop afkomen, dan gaan ze sorteren; jij in dit hok, jij in dat hok. In de 
ene hand hebben ze een stuk vlees en in de andere een stok. Wie op het vlees afkomt, zal de hand met 
vlees achter de rug zien verdwijnen en de hand met de stok te voorschijn zien komen. Dan kan hij opzitten 
en pootjes geven, dan kan hij dansen op de maat van de stok, of anders  jaagt de stok hem in een 
politiek herstellingsoord, oftewel concentratiekamp. 
En dat alles voor de vrijmaking van de arbeiders. Ja. ja, men kan in naam van de vrijheid bang zijn voor 
de vrijheid, zoals men onder het opschrift „De Waarheid" zijn angst voor de waarheid op iedere bladzijde 
kan demonstreren. Gelukkig hebben ditmaal de vrijheid en de waarheid gezegevierd in Berlijn. Vrije ver- 
kiezingen hebben de communisten met hun „waarheden" weggevaagd. H. v. R. 

ONTSNAPPING UIT DE BUNKER 
Laten wij het maar eerlijk bekennen: het verhaal 
van Kees Bauer, „Ontsnapping uit de bunker", zit 
ons heel hoog. We zouden wel willen, dat een 
ieder, die kan lezen, het onder ogen kreeg. 
Niet in de eerste plaats om het verhaal zelf — 
al is het een genot om het te lezen — maar meer 
nog om de belangrijke doeleinden, die met deze 
uitgave worden nagestreefd. 
Elk verkocht exemplaar immers betekent ver- 
steviging van de Stichtingskas, want de netto- 
opbrengst zal ten bate komen van dit verzorgings- 
orgaan. 
Elk verkocht exemplaar immers betekent een uit- 
stekende propaganda-mogelijkheid voor De Zwer- 
ver, het blad, dat om de idealen die het uitdraagt, 
nooit genoeg gelezen kan worden. 
Waarom zouden we dan niet allemaal enkele 
exemplaren, verkrijgbaar in kiosk en boekhandel, 
tegen de luttele prijs van ƒ 0.35 per ex. kopen? 
Eén voor Uzelf en de andere voor Uw vrienden 
en kennissen, die De Zwerver nog niet kennen? 
U bent dankbaar voor het Stichtingswerk? 
U „loopt weg" met De Zwerver? 
En U leest graag een goed verhaal? 
Wacht dan niet tot de oplage is uitverkocht, maar 
stel U zo spoedig mogelijk in het bezip van „Ont- 
snapping uit de bunker", verschenen bij de uit- 
geverij H. Nelissen te Bilthoven en verkrijgbaar S 
in kiosk en boekhandel tegen de prijs van f 0.35 B 
per exemplaar. 
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het onderduikersgilde de onmogelijkste leden heeft ge- 
kend; 
een familie te Assen er eens eentje kreeg, die nooit 
wat zei, op een stoel ging zitten en daarop hardnekkig 
bleef zitten, bezoek met open mond naar hun zit- 
plaatsen volgde om het verder geen ander woord 
waardig te keuren dan een binnensmonds gemompeld 
goedendag; 
deze onderduiker het gewoonweg verdraaide om ook 
maar een slag werk te doen en tenslotte, nadat hij 
voor alle gezinsleden tot een obsessie dreigde te wor- 
den, naar een ander adres werd verkast; 
hij ook daar binnen drie dagen weer weg moest, na- 
dat hij was betrapt op het gappen van tabak: 
hem toen een kosthuis werd toegewezen te Meppel, 
waar hij een gastvrouw kreeg, die toevallig die 
avond uit moest en hem achter liet met de mededeling, 
dat zij een schaal kersen had klaar gezet, waarvan 
de familie des avonds na terugkeer eens lekker zou 
smullen; 
de familie 's avonds terugkwam en alle kersen op 
vier na door de nieuwe gast waren verorberd; 
hij zich daarvoor verontschuldigde met de woorden: 
Mevrouw, het duurde zo lang, ik heb mijn portie 
maar vast genomen; 
de LO er toen geen andere raad meer op wist, dan 
hem een plaatsje te bezorgen in een klooster te Lim- 
burg.  *   

er in 1944 eens een grote razzia in de Noord-Oost- 
Poldcr werd gehouden, waaraan duizenden SS-ers 
deelnamen; 
een van de onderduikers in overhaaste vlucht zijn 
heil zocht en daarbij in het donker tegen iemand op- 
botste, die hij voor een van zijn belagers hield; 
dat hij zich niet lang bedacht en onder het motto: 
„jij eraan of ik" zijn vermeende tegenstander trachtte 
te wurgen: 
de „tegenstander" geen tegenstander was, hetgeen 
onze onderduiker duidelijk werd toen zijn slachtoffer 
op het laatste moment nog een kreunend: „Oranje 
boVen" wist uit te brengen? 

GD 
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Rie van Rossum schrijft een potige stijl. Dat blijkt 
ook in haar nieuwe zo juist verschenen roman 
„Crinolienfje"  De zwierige, sierlijke stijl, 
waarin de schrijfster deze roman geschreven heeft,- 
is overigens zeer aantrekkelijk. 

(Boekbespreking in Fries Dagblad). 
Die stijl moet dan veel overeenkomst met de onze 
vertonen. Altijd potig, gelaarsd mogen wij wel zeg- 
gen. Maar nooit verzuimen wij de zwier en de sier- 
lijkheid te betrachten. En dat is een opgave om als 
poteling aan de zwier zijnde de sierlijkheid niet te kort 
te doen. 

• 
Te koop: drie O.n.b.. k.z.o.d.k., een g.b. twee met 
g.s.g., een met z.k., alle in prima staat 

(Advertentie „De Boerderij"). 
Het gaat goed in ons Vrije Nederland. De ene goede 
tijding zit het andere verheugende bericht op de hielen. 
Eerst de suiker van de bon, het brood en de snoep 
en nu: lees zelf; drie O-n.b. te koop aangeboden, en 
geen gewone, nee, met g.s.g., z.k. en op g.b. We komen 
er wel, ook al zijn we er nog niet! Overigens 
i.s.e.g.f.v. 

* 
Het is wonderlijk, dat in Holland, waar alle ellende 
van de bevolking rechtstreeks het gevolg is van 
de Nazi-agressie, men opvallend weinig merkt van 
haat tegen de Duitsers. Men is het er over eens, 
dat de Duitser een verachtelijk schepsel is, maar 
als men het over hem heeft, worden doorgaans 
geen termen van bijzondere afschuw gebruikt. 

(Knickerbocker Weekly — 17 Dec. 1945). 
Wij noemen het op z'n zachtst een schande, dat dit 
blad, dat in de USA gepubliceerd wordt als een 
voorlichtend orgaan over Nederland, zo iets durft te 
beweren, zelfs op een tijdstip toen de bevrijding nog 
maar een half jaar achter ons lag. Heeft de geachte 
schrijver zelf tijdens de bezetting in Nederland ver- 
toefd? Heeft hij wel eens gestaan op de Erebegraaf- 
plaats te Overveen of bij die tientallen gedenktekenen 
op plaatsen, waar eens de besten van ons vielen door 
het lood van de gelaarsde executie-pelotons? Op die 
plaatsen voel je niet slechts, wat die „verachtelijke 
schepselen" op hun geweten hebben, maar ook, dat je 
de bezetter, die ons van 1940-'45 knechtte, niet kunt 
noemen zonder „termen van bijzondere afschuw" te 
gebruiken. Kom mijnheer, leg U oor eens te luisteren 
bij de echte vaderlanders, dan zult U iets anders 
horen, ook al zijn we nu twee jaar verder en is er 
veel vergeten! 

Dit was voor B. en W. van Zwolle aanleiding om 
de raad voor te stellen deze automarkt officieel in 
te stellen. De raad heeft zijn fiat gegeven. 

(Nw. Dr. Crt.). 
Practische lieden, daar in de Raad van Zwolle. Men 
stelt niet alleen officieel een automarkt in, maar sti- 
muleert de aanvoer door zelf met een Fiat ter markt 
te komen. Ter navolging, edelachtbare heren in 's 
Lands Raadszalen. Als ge een veemarkt instelt, komt 
als eerste over de brug met uw melkkoetjes, of. zo 
deze u te dierbaar zijn, met uw stokpaardjes. Op een 
nieuwe pluimveemarkt dient de Raad haantje-dc- 
voorste te zijn. Maar past op. mijne heren, dat ge 
niet ter groentemarkt tijgt om ons knollen voor citroe- 
nen te verkopen. 

„Een paar doktoren van de Cleveland Clinic te 
Cleveland in Ohio hebben een middel gevonden 
om „ingedeukte hersenen" weer in hun normale 
vorm terug te krijgen." (Alg. Dagblad). 

Pientere kerels daar in Cleveland. Maar we zijn. er 
nog niet, mijne heren. Want het is niet voldoende, dat 
ingedeukte hersenen weer hun normale vorm krijgen. 
Ze moeten ook weer hun normale functie kunnen ver- 
vullen. Als ge dat voor elkaar krijgt ligt de Nobelprijs 
in het verschiet 

„Over zijn gehele bovenlip draagt hij het snorretje 
van zijn vader". (Elsevier). 

De voorlichting in onze weekbladpers wordt hoe lan- 
ger hoe onvollediger. Waarom wordt ons verzwegen, 
dat de man ook het gebit van zijn grootvader en de 
pruik van zijn oom droeg? Hebben we soms geen 
recht ons een volledig beeld te vormen van onze 
filmhelden? 



* DE KOFFER * 

Op het postkantoor valt als laatste pakket 
uit de postzak de koffer van Grat Jansen. 
Dezer dagen ontving de moeder van Grat 

Jansen bericht uit Duitsland, dat haar zoon ten- 
gevolge van een ziekte overleden was. Doch men 
denkt, en weet dat Grat Jansen is overleden ten- 
gevolge yan de ontberingen en de mishandelingen. 
En dus is dan die koffer van Grat Jansen aan- 
gekomen, en ik zal die naar zijn moeder, een 
zeer bedroefde moeder, moeten brengen. Het is 
een grote bruine koffer, zij zit vol met kleren 
van Grat Jansen, en door een spleet kan ik een 
paar werkschoenen zien. En wanneer ik zo die 
koffer op mijn bagagedrager zie liggen, da» 
denk ik hoe ik die Grat Jansen heel mijn leven 
gekend heb. En ik kende zijn jonge ouders die 
in hun vredig huwelijksgeluk woonden in het 
lage huisje aan de bosrand. De vader van Grat 
Jansen is niet meer. Wegens hulp aan een piloot 
en deswege verraden, werd hij gefusilleerd. 
Van toen aan heeft Grat Jansen zijn kin vooruit 
gestoken, en toen de jeugd van ons land gevor- 
derd werd om in Duitsland te gaan werken, heeft 
Grat Jansen, die weinig van zeggen was, doch 
zeer beslist in zijn daden, tegen zijn moeder^ge- 
zegd, dat hij in geen geval zich zou scharen in 
de rij van hen, die naar Duitsland gingen. 
En nu is Grat Jansen dood en op mijn bagage- 
drager ligt zijn koffer, die zijn vrienden nu naar 
zijn moeder sturen. En ook de vader van Grat 
Jansen is dood. Die Jansens, ze zijn niet veel van 
zeggen, maar als ze iets voornamen om het te 
doen, dan deden ze het, en als ze iets voornamen 
om niet te doen, dan deden ze het niet. De vader 
van Grat Jansen hielp een piloot, en het kostte 
hem het leven. En Grat Jansen weigerde om 
naar Duitsland te gaan, en hij werd vermoord. 
En nu zal ik zijn koffer naar zijn moeder bren- 
gen. 
Grat Jansen werd op een morgen van het land 
gehaald waar hij werkte, toen werd hij overge- 
leverd aan de SD, en ten leste overgebracht naar 
Duitsland. En nu denk ik er aan wat ik tegen 
zijn moeder zal zeggen. Want het dringt tot mij 
door, als ik met die koffer van Grat Jansen bij 
die moeder kom, dat ik iets moet zeggen met 
betrekking tot die koffer. Ik kan die koffer niet 
afgeven alsof het een rolletje behangselpapier 
is, en dan een oppervlakkig praatje maken over 
het weer en dan maar gewoon weg rijden alsof 
ik niets bijzonders bracht. Want de moeder van 
Grat Jansen is geen gewone vrouw. Het is een 
vrouw, die veel meegemaakt en veel geleden 
heeft. Zij begon haar huwelijksleven vol idealen 
ia het lage huisje aan de bosrand en na een 
reeks van teleurstellingen werd haar een zoon 
geboren, en toen zij met haar man en haar zoon 
op de bergtoppen van het geluk stond, kwam de 
oorlog, en omdat hun ziel was gelijk een land- 
schap zonder regen, omdat de waarheid niet meer 
gezeid mocht worden, zeiden zij toch de waarheid 
en toen werd haar man gefusilleerd en haar zoon 
Grat Jansen vermoord in de concentratiekampen. 
Beiden verraden! En naar die vrouw, die veel 
geleden heeft, naar die vrouw, die tobt met haar 
onpeilbaar verdriet, moet ik die koffer met kleren 
brengen. Kleren, die zij zelf gemaakt heeft, en 
ingepakt heeft, toen haar zoon door de landwacht 
de verraders van het volk, opgehaald werd. 
Ik realiseer mij dat ik wat zeggen moet. Doch ik 
weet niet wat ik zeggen moet. De woorden, die ik 
mg voorstel te zeggen, lijken mij zo zinloos, zo 
banaal. 
Ik moet nu langs de school waar Grat Jansen in 
zijn kinderjaren het onderwijs genoot. Het is juist 
het speelkwartiertje. Ik denk: hier speelde vroe- 
ger Grat Jansen ook. En ik zie hem nog lopen 
op weg naar die school, met zijn blonde kuifje en 
met zijn kin wat vooruit, want hij was van dat 
slag, dat al jong met de kin vooruit liep. Ik 
maak een praatje met de meester en ik vertel 
hem, dat die koffer de koffer met kleren is van 
Grat Jansen. Meester vertrekt ervan en hij trekt 
dan bedachtzaam aan zijn pijp. Die Grat Jansen 
zegt hij dan, was een van mijn beste ^leerlingen, 

een beetje voorlijk voor zijn leeftijd, die zijn 
eigen weg ging. Zo'n jongen die het in de wereld 
wel gevonden zou hebben. 
Ik ga nu weer verder, en ik denk daaraan, dat 
Grat Jansen in dit leven al vroeg, te vroeg de dood 
gevonden heeft. t 
Was, zo denk ik, die dood een verlies of was het 
winst? Is een leven, dat zich opofferde voor zijn 
land voor een hoog beginsel gegrond op beginselen 
van vrijheid, waarheid en recht, verlies of is dit 
winst? Is een kort leven, dat wist te leven, geen 
groter leven dan een lang leven, dat niet weet 
te leven? Grat Jansen leefde kort, maar hij 
streed de goede strijd, daarom is voor hem weg- 
gelegd de kroon der overwinning. 
Doch omdat hij die strijd streed is hij gevallen, 
vermoord door de Duitsers in de concentratie- 
kampen en nu sturen zijn vrienden die koffer, die 
ik nu naar zijn moeder ga brengen. 
Ik kom nu langs de molen, waar Grat Jansen 
veel placht te werken en ik zie voor het raam 
de dochter van de Molenaar zitten, die zonder 
dat veel mensen het wisten ook getreurd heeft 
over het heengaan van Grat Jansen. 
Ik denk nu er aan, dat vele jongens, die zich 
wel leenden om naar Duitsland te gaan als ze 
met verlof thuiskomen hun meisje vinden, dat op 
hen wacht. Het dochtertje van de molenaar 
wacht tevergeefs op Grat Jansen. Ik denk aan 
die vele ouders, die op gezette tijden een post- 
wissel van hun zoon uit Duitsland ontvangen. 
De moeder van Grat Jansen ontving nooit een 
postwissel van haar zoon. Zij ontving enkel de 
tijding dat haar zoon Grat Jansen overleden was. 
Vermoord door de Duitsers in de concentratie- 
kampen. En nu ontvangt zij dan de koffer met 
de kleren. En ik moet haar die koffer brengen, 
en ik zal door het brengen van die koffer nieuwe 
wonden openrijten, en ik zal geen woorden kun- 
nen vinden om haar te troosten, en ik zal bij 
haar staan als een armzalig mens met lege 
handen. 
De moeder van Grat Jansen is geen gewone 
vrouw, zij is een bewonderenswaardige vrouw. 
Zij heeft haar verliezen zo gedragen, dat de 
wereld haar niet begreep. 
Ik kom nu langs de kerk. In deze kerk zijn de 
ouders van Grat Jansen getrouwd, en in deze 
kerk werd Grat Jansen gedoopt, en in deze 
kerk placht Grat Jansen elke Zondag het woord 
te horen. In de pastorietuin loopt de Dominee 
te wandelen met zijn hond. Bg die Dominee ging 
Grat Jansen ter catechisatie. Alles waar ik langs 
kom doet mij aan Grat Jansen denken, en ik 
ga nu zijn koffer naar zijn moeder brengen. En 
dan word ik mij ervan bewust hoe leeg het in 
mij is. En wat zal ik tegen de moeder van Grat 
Jansen zeggen? Ik kan toch niet zeggen: vrouw 
Jansen hier is de koffer van Grat? Maar als ik 
dat niet kan zeggen, wat zal ik dan wel zeggen ? 
En zo sla ik in hopeloze stemming het bospad 
in dat naar het huisje van vrouw Jansen voert. 
De zon schijnt over de lachende velden, doch in 
mijn hart is het duister. De vogels zingen hun 
hoogste lied, doch in mijn hart is droefheid. Hier 
gaat een mens met de hopeloze taak om de 
koffer van haar zoon, die onderging in de strijd 
voor vrijheid en recht, naar de moeder te bren- 
gen. Als ik bij het huisje aan de bosrand kom 
zie ik vrouw Jansen naast het huis onder de 
vlierboom zitten. Als zij mij aan ziet komen heft 
zij haar hoofd op met een bedroefde doch vrien- 
delijke glimlach. En als ik bij haar gekomen ben 
dan maak ik de koffer van mijn bagagedrager 
los, en als ik die koffer bij haar neerzet kan ik 
niets anders doen dan haar de hand drukken! 
Ik kan geen woorden vinden. Elk woord dat ik 
zou zeggen zou mij beschaamd maken. Jongen, 
zegt nu vrouw, Jansen, die alles begrepen heeft, 
ik heb zoveel geweend dat ik niet meer wenen 
kan. Ik ga een ogenblik stil bij vrouw Jansen 
zitten, en met een handdruk neem ik afscheid. 
En als ik het kronkelende bospad verder volg 
zie ik. achteromkijkende, vrouw Jansen stil naast 
de koffer op de bank zitten. 

G. C. HULSTEIN 

AAN DE MOEDER VAN GRAT JANSEN. 

Een bruine koffer met wat kleren 
en schoenen zichtbaar door een spleet. 
Een smart die nimmer is te keren: 
Een vriend, die naar een moeder reed. 

Een molen staat in 't land te dromen 
en aan de zoom van 't bos een huis. 
Een moeder zag een vreemde komen: 
Ben vriend bracht haar hef laatste thuis. 

Ik kan niet wenen, sprak zij teer, 
teveel al heeft mijn ziel geschreid, 
zet gij de koffer hier maar neer; — 
mijn kind werd door God zélf bevrijd. 

Een molen staat in 't land te dromen 
en aan de zoom van 't bos een huis. 
De moeder zag hem gaarne komen, 
doch God riep Garf voor eeuwig thuis. 

HARM. DE JONG. 
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HET ZEVENDE KRUIS 
door Anna Seghers 
Uiig. Vrij Nederland. 

et grote interesse hebben wij 
dit boek gelezen, dat een 

beeld geeft van de toestanden in 
Hitler-Duitsland's oudste concen- 
tratiekampen. 
In het volgen van de gedachten- 
gang der personen, die in dit 
boek meespelen, zien wij hoe het 
bestond, dat het nat.-soc. zijn 
vreselijke klauw met succes kon 
uitstrekken naar de andersdenken- 
den. 
Anna Seghers, zelf een Duitse 
van geboorte, schreef deze roman 
toen zij nauwelijks zelf aan de 

dood ontkomen was en de verschrikkingen van het 
concentratiekamp nog vers in haar geheugen lagen. 
Vanuit het kamp. volgt zij Georg Heisier, de hoofd- 
persoon van haar verhaal en zijn vrienden op hun 
vlucht, die voor vijf terugvoering naar het kamp be- 
tekent, voor één de dood door hartverlamming en 
aan Georg de vrijheid brengt. 
Georg, een leider van een verzetsgroep, was door 
zijn activiteit in de handen van de SS gevallen^maar 
blijkt uit het hout gesneden te zijn, waar noch mar- 
teling, noch iets anders, ook maar enige invloed op 
hebben. Hij heeft verzet aangetekend en blijft dit 
doen. 
Hij vlucht en maakt gebruik van de hulp van oude 
vrienden, die veiligheidshalve de laatste jaren vol- 
komen passief geworden zijn in hun strijd voor eigen 
idealen. 
Door de omstandigheid, gedwongen Georg te helpen, 
beginnen zij hun activiteit weer te ontplooien. De 
risico's worden weer aanvaard. 
De schitterende tekening van wat vriendschap ver- 
mag, boeit ons enkele uren in dit vlot geschreven 
verhaal. 
En toch laat deze roman geen bevredigend gevoel 
bij ons achter. 
Wij zochten naar de waarden, waaruit Georg's strijd 
voortkwam en vonden niets anders, dan wat Rausch- 
ning ons ook tekent in zijn „Revolution des Nihilis- 
mus". De idee, waaruit Georg leeft is niet van 
grotere inhoud, dan de idee welks regiem hij be- 
strijdt. 
Zelfs kwam bij ons het vermoeden op, dat de nieuwe 
phylosofie van Jean Paul Sartre hier in gecamou- 
fleerde vorm gepropageerd wordt. 
En dit wijzen wij af. Volkomen en absoluut! 
En zo de schrijfster ons al niet vermag te over- 
tuigen van de wezenlijke inhoud van de strijd van 
haar helden, onze ergernis wekt zij op, zodra zij zich 
verstout te zeggen, dat men beter van God, de twij- 
felachtige Helper kan afzien, als men om hulp ver- 
legen zit. Naast het zinloos gebruik van Zijn Heilige 
Naam maakt dit alles, dat wij hiermee het hele boek 
veroordelen moeten. 
Ons verzet was gebouwd op gehoorzaamheid aan 
Zijn geboden, in de vaste zekerheid, dat Hij, Die ons 
tot verzet riep, in alle omstandigheden onze Hulp en 
Sterkte was. En gebleken is te zijn! 
Hoe mooi ook de geest van het verzet dergenen is 
geweest, die deze waarden niet erkennen, leeg en uit- 
zichtloos is deze strijd, zo hij niet een eindpunt heeft, 
dat hoger ligt dan het menselijk vlak. 
Ons oordeel moet, naast alle waardering voor het 
talent van de schrijfster dan ook zijn: het hoort niet 
thuis op onze boekenplank. I- K* 

? i 
|Over Harmien gesproken.... ^ 

| U hebt toch onze advertentie in het vorige num- | 
e met gezien? Daarin wekte de administratie op tot " 
I het plaatsen van Nieuwjaarsgroeten. De redactie 

i voelt wel iets voor die haar Kloris-of-Jan-of-hoe- 
hij-heten-mag groetende Harmien. Iedere oud' 
LO.-er of KP.-er heeft vrienden en kennissen in 
het gehele land. Nieuwjaarsdag duurt maar 24 

■ uur, tekort om overal een visite af te steken. 
Plaats een groef en een wens in „De Zwerver" 
en laat een gehele pagina in dit blad getuigen 
van de onzichtbare banden die oud-verzetters in 
het land binden. En — dit ter aanvulling van de 
hierboven genoemde advertentie — het nummer, 
waarin de gelukwens is opgenomen, wordt voor 
de belanghebbende ZONDER VERHOGING 
VAN KOSTEN naar de tropen gezonden. 
De eerstvolgende reünie van alle LO.-ers en 
KP.-ers vindt plaats op de advertentie-pagina van 
het Kerst- en Nieuwjaarsnummer. 
Laat Harmien niet alteen! 

kAM 
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f ti (iet eind is een Steen 

Een historisch verhaal 

van Schouwcn-Duiveland 

De gemeentesecretaris van Renesse was 
bang, doodsbang, maar de strijd was nu 
totaal en hij kon slechts kiezen tussen 
de moffen en de zaak voor de vrijheid; 
hij dook met zijn vrouw en kinderen on- 

der. Een ander verstrekte de sleutels van de kluis 
en dook eveneens. Het bevolkingsregister van Re- 
nesse zou niet in Duitse handen komen! 
In de haven van Burghsluis lagen 12 Duitse één- 
mans-torpedo's, vertelde een Armeen aan Piet en 
Jacob. Ze reden naar Zierikzee, waar men onmid- 
dellijk de geallieerde opbelde. De Engelsen vroe- 
gen om een nauwkeurige plaatsbepaling. Piet en 
Jacob gingen terug. Eén van hen reed naar 
Burghsluis, brutaalweg naar de haven. De Duit- 
sers vloekten „der verfluchte hollandische Spion" 
terug, die echter kans zag om van een Armeen 
alle gewenste gegevens los te krijgen. De week 
daa«p werd Burghsluis gebombardeerd en weer 
drong „der Spion" tot de haven door; alles was 
vernield. De motoren van de bombardements- 
vliegtuigen waren waarschijnlijk nog niet koud, 
toen Zierikzee de Engelsen berichtte, dat de 
operatie geslaagd was! 
Toen lieten de Engelsen weten, dat zij een aantal 
mannen van het eiland wilden halen, uit elke 
plaats een paar, die bij een geallieerde bezetting 
hun diensten zouden kunnen verlenen. Afgespro- 
ken werd, dat ook de drie in het inundatiege- 
bied van Duiveland aanwezige leden van de 
luchtlandingstroepen zouden meegaan. 
En op een gure winterdag trok de schaapher- 
der, die enkele maanden geleden Jork had ge- 
red, met zijn broer het inundatiegebied in. Zij 
kenden daar de weg als geen ander, maar de 
tocht was zwaar en vol gevaren. 
Langs Duitse wachtposten en op een vlot, dgt 
zij bij een verlaten boerderij van planken en va- 
ten in elkaar sloegen, bereikten zij de mannen 
en brachten hen naar Zierikzee. 
Zo naderde in de tijd van enkele dagen de climax 
haar hoogtepunt. 
Het werd Woensdag, 6 December 1944. De over-i 
tocht zou 's avonds plaats vinden. De Engelse 
landingsboot zou tussen zeven en acht uur op 
een bepaald punt aan de dijk bij Zierikzee landen 
en daar de zeventien personen, waaronder één 
vrouw, oppikken. Zij, die mee zouden gaan, moes- 
ten eerst in een verlaten huis buiten Zierikzee 
samenkomen om vandaar naar het punt te trek- 
ken, waar de boot hen zou komen afhalen. 
Van der Beek, die zelf ook van de partij zou zijn, 
was de leider der onderneming. Verder waren 
onder hen: de drie luchtlandingsmannen; de 
mannen uit Renesse, die hun medewerking had- 
den verleend bg het doen verdwijnen van het be- 
volkingsregister; Jork, de Armeen; Joost Jonker 
uit Haamstede en zijn broer en nog enkele 
anderen uit Brouwershaven en Scrooskerke. 
Omstreeks zes uur verzamelden zij zich in het 
huis buiten Zierikzee. De stemming was zeer 
ernstig en er werd weinig gesproken. Toen allen 
aanwezig waren, verlieten zij in kleine groepen 
het huis en gingen naar de dijk. Zes van hen wa- 
ren gewapend en zo mogelijk werd bij elke groep 
één van de geallieerde militairen ingedeeld. Zon- 
der ongevallen bereikten zij de dijk. Enkele 
mannen uit Zierikzee, die geen deel zouden nemen 
aan de overtocht, waren onderweg reeds achter- 
gebleven om in geval van gevaar met lichtsig- 
nalen te waarschuwen. 
Toen zij de dijk bereikten, was het tien minuten 
vóór zeven. De wind was inmiddels opgestoken 
en nu begon het ook te regenen. Zeventien men- 
sen zaten daar en wachtten op de dingen, die 
komen zouden. Zo nu en dan drong het geluid 
van een vliegtuigmotor tot hen door. De Engel- 
sen zouden op deze wijze het geronk van het lan- 
dingsvaartuig overstemmen en camoufleren. 
Van der Beek seinde; iedere vijf minuten flitste 
het afgesproken teken uit zijn afgeschermde 
lamp over het water. Zo verstreek de tijd. 
Met het later worden steeg de spanning. Tussen 
zeven en acht uur, was er afgesproken. Het werd 
half acht, kwart voor acht, acht uur. Het werd 
half negen, negen uur, half tien. Toen besloten 
zij om terug te gaan. 
Een paar uur lang had Van der Beek om de vijf 
minuten geseind; het mocht een wonder heten, 
dat de Duitse kustwacht het niet ontdekt had. 
Het was reeds ver in spertijd en de terugtocht 
met zo'n grote groep mensen was een hachelijke 

REN Êast SROUWEWMAVtN 
x 

««NAMSTtOt 
nuRbH • 

Zt)PE 

3 

in Renesse 

door Kees Bauer 

onderneming, maar alles ging goed en zonder 
ongelukken bereikten zij het huis, waarvandaan 
zij in het begin van de avond waren vertrokken. 
De volgende dag belde men vanuit Zierikzee on- 
middellijk de geallieerden op. Die zeiden, dat de 
boot wel was uitgevaren, maar onverrichterzake 
had moeten terugkeren, omdat de bemanning 
geen seinen had gezien. 
Om de zaak zoveel mogelijk te bespoedigen had 
men in Zierikzee zelfs een van de Engelsen, die 
mee zouden gaan, met de overkant laten spreken. 
De onderneming moest nu doorgezet worden. 
Dit was misschien de enige en laatste kans om 
de Engelsen te overtuigen van de noodzaak de 
Armenen in hun opstand bij te staan en het wan- 
trouwen van de geallieerden zou zeker verdwij- 
nen als zij met lork gesproken hadden. Alle man- 
nen, die mee zouden gaan, waren bovendien in 
het bezit van waardevolle gegevens, die voor de 
gecombineerde actie van het grootste belang zou- 
den kunnen zijn. 
Was het die dwingende noodzaak, dit alternatief: 
contact met -de Engelsen, óf het verliezen van 
een maandenlange strgd tegen de Duitsers, die 
bij het doorzetten van de plannen de beveiliging 
op de achtergrond deed dringen? Was het de 
bliksemsnelle opeenvolging van gebeurtenissen, 
die in een koortsachtige roes het gevaar een 
ogenblik deden onderschatten? Of werd van het 

uiterste gespannen verwachting brak. Dat moet 
ook Joost gevoeld hebben, toen hij afscheid nam 
van zijn broer en zei: „Ik zie je nooit terug, want 
het gaat verkeerd. Maar ik ga toch, voor mij is 
het verloren  
Dit moet ook Van der Beek, de leider van de 
onderneming, gedacht hebben, toen hij Piet en 
Jacob niet wilde vertellen, wat er zou gebeuren. 
Zij wisten het fijne van de zaak niet, maar zij 
hadden wat gehoord en de rest konden zij wel 
raden. En die rest was in hun ogen een einde, 
duister en zonder hoop. Daarom spraken zij met 
Van der Beek en vroegen hem, wat er zou plaats 
hebben. Maar hij zei; „Neen, er zijn er al te veel, 
die er iets van af weten". Zelfs toen de twee 
mannen zeiden, dat zij bang waren, bang voor 
het welslagen van hetgeen hun slechts ten dele 
bekend was. Als zij alles hadden geweten, dan 
hadden zij de wachtposten van de Duitsers, die 
langs de dijk door Armenen werden bemand, in 
vertrouwen kunnen nemen. Dat had die Armeen- 
se soldaat geen lichtkogel afgeschoten en dan  
Maar misschien waren er dan andere dingen ge- 
beurd. Van de Beek zei: neen, en de beide chauf- 
feurs uit Haamstede gingen terug. 
Zo kwam de avond van 7de December 1944. 

Weer verzamelden zich de zeventien mensen 
in het huis buiten de stad en weer trok men in 
groepen naar de dijk. Nu zou het lukken; nog 
vandaag hadden de Engelsen door de telefoon ge- 
zegd, dat zij komen zouden. Over enkele uren 
zouden zij bevrijd zijn, zouden zij met de Engel- 
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....kon hij de achter hem komende groep het teken: onraad, geven. 
I 

geduld, zó lang op de proef gesteld, in dit laat- 
ste stadium van de ontwikkeling teveel geëist! 
Wie zal het zeggen, wie van ons heeft zó mid- 
den in de gebeurtenissen gestaan op een post, 
afgesloten van de wereld, omringd door water? 
Eens worden de moed en het geduld te zwaar 
belast en worden de mensen, gehard en verbit- 
terd door gevaren en teleurstellingen, weer men- 
sen. 
Komt het hierdoor, dat op die Donderdag, vol- 
gend op de avond van de mislukking, in Haam- 
stede men — de geheel buiten elk organisatie- 
verband staande „men" — reeds wist te vertel- 
len, dat de poging om met een boot van het eiland 
naar Noord-Beverland over te steken, mislukt 
was? Iemand moet er over gesproken hebben, 
misschien uit de volheid van zijn benauwd ge- 
moed, door de teleurstelling, die zijn tot het 

se militaire commandanten kunnen spreken over 
de nood van dit zo zwaar bezochte eiland. Zij 
zouden de geallieerden weten te overtuigen van 
de goede bedoelingen van de Armenen. Nu 
moest het gebeuren, nu! 
Vijf mannen bleven buiten. De anderen zochten 
een onderkomen in een verlaten dijkhuis, dat een 
paar honderd meter hogerop aan de binnenzijde 
van de dijk stond. Als de boot in aantocht zou 
zijn, zouden de vijf, die buiten waren, de anderen 
een sein geven, waarna zij voorzichtig één voor 
één over de dijk zouden gaan. Zo zaten daar iq 
dat huis twaalf mensen bijeen onder een span- 
ning, die met de minuut groeide, een verwach- 
ten en een hopen; nu moest het lukken! 
Buiten waren de anderen. Van der Beek en twee 
van zijn vrienden seinden het afgesproken teken 
— men dacht, dat de mislukking van de vorige 



»vond mede te wijten was aan het feit, dat de 
Engelsen door de hoge zee de lichten niet had- 
den gezien — en plotseling zagen zij vanuit zee 
hun signaal beantwoord; ergens ver in het duis- 
ter flitste een licht en nóg eens. Eén van de 
mannen zag het en hij kroop op zijn buik naar 
Van der Beek toe. Maar ook die had het gezien. 
De Tommies waren uitgevaren, nu zouden ze 
komen! 
Er was dus contact tussen de boot met Engelsen, 
daar ergens in het duister op het water, en die 
paar mannen aan de glooiing van de dijk. 
Een half uur lang flitsten de seinen, maar toen 
plotseling, was er even een kort lichtsein uit de 
richting van Zierikzee, waar twee mannen ach- 
ter een boerderij de wacht hielden om bij gevaar 
te kunnen waarschuwen. Onmiddellijk hield men 
op met seinen en in spanning wachtten de man- 
nen af. Het was een auto, die uit Zierikzee na- 
derde. De wagen draaide de dijk op en passeerde. 
Even later zonden de lampen weer het vertrouw- 
de teken over het water. 
De onderbreking had ongeveer zeven minuten ge- 
duurd, slechts zeven minuten, maar dat was al 
teveel geweest, want nu werden de seinen niet 
meer beantwoord. Het werd negen uur en toen 
besloten de vijf daar aan de dijk terug te gaan 
naar de anderen in het dijkhuis, moedeloos, om- 
dat zij niets meer van de geallieerden bemerk- 
ten, teneergeslagen, omdat ook deze poging als 
mislukt moest worden beschouwd. In het dijk- 
huis zaten allen bijeen, zeventien mensen, zonder 
hoop, dat dit alles ooit nog eens goed zou komen. 
En zeer waarschijnlijk sloop op dat ogenblik aan 
de andere zijde van de dijk een Engelse 
patrouille langs het huis...... 
Misschien zal niemand ooit kunnen zeggen, hoe 
het precies gegaan is, maar het kan zo gebeurd 
zijn: Toen Van der Beek door het passeren van 
de auto genoodzaakt' werd even te stoppen met 
het geven van lichtsignalen, is de boot, die haar 
koers op deze signalen bepaalde, tengevolge van 
stromingen afgedreven. Zóver afgedreven, dat zij 
uit de straal van de afgeschermde lampen is ge- 
raakt, waardoor na hervatting van het seinen 
het licht niet meer voor de bemanning zichtbaar 
was. Toch kwamen zij aan land, al was het dan 
1500 a 2000 meter hogerop, dus nog voorbij het 
dijkhuis, waar een gedeelte van de groep een 
voorlopig onderdak had gevonden. Een patrouil- 
le heeft zich toen langs de glooiing van de dijk 
begeven in de richting van de plaats, waar de 
vijf mannen hadden geseind. Tussen dit punt en 
het punt waar zij geland waren, lag het dijkhuis. 
Zij passeerden dit, terwijl allen — ook Van der 
Beek en de vier anderen, die inmiddels waren 
teruggegaan — daar aanwezig waren. 
Een andere theorie zegt, dat de lichten van de 
auto misleidend zijn geweest voor de bemanning 
van de boot. De wagen is de dijk opgedraaid en 
heeft toen even met zijn lichten over het water 
gezwaaid. Langs de dijk staat hier een lage 
muur, met openingen, waardoor het vee, dat men 
's zomers op de met gras begroeide glooiing laat 
grazen, wordt gedreven. Van zee uit kunnen de 
lichten van de over de dijk rijdende auto door 
deze openingen telkens even zichtbaar zijn ge- 
weest — misschien zelfs wel behalve het witte 
licht van de koplampen ook het rode van het 
achterlicht —, waardoor de indruk zou kunnen 
zijn gewekt, dat de mannen zich al seinend, naar 
een hogerop gelegen punt van de dijk begaven, 
in verband met een dreigend gevaar bijvoorbeeld. 
Dit zou de landing op een andere dan de afge- 
sproken plaats kunnen verklaren. Het zal wel 
nooit meer na te gaan zijn. 
De geallieerde patrouille vond niets en keerde 
naar de boot terug. Toen zij op het punt stond 
zich weer in te schepen, werd zij ontdekt door 
een Duitse schildwacht, die een lichtkogel af- 
schoot. Die schildwacht was een Armeen  
Inmiddels had Van der Beek beslist, dat men naar 
Zierikzee zou terugkeren; de overtocht zou ten 
tweede male als mislukt moeten worden be- 
schouwd. Veiligheidshalve zouden enkelen tot het 
aanbreken van de morgen in het dijkhuis blijven 
om van daaruit naar hun woonplaats terug te 
keren. De rest zou trachten om de stad te berei- 
ken. Eén van hen, een marechaussee in uniform, 
ging met zijn echtgenote voorop. De anderen zou- 
den in groepen volgen. Het was ongeveer tien 
uur, toen men de terugtocht aanvaardde. Het 
eerste tweetal ging van de dijk af en volgde de 
met keislag bestrooide weg, die naar Zierikzee 
loopt. Aan weerszijden van deze weg strekte zich 
het inundatiegebied uit, waar het water onge- 
veer 1 % a 2 meter hoog stond. Ze hadden bijna 
400 meter gelopen, toen plotseling zes, zeven 
Duitsers van de Grenzschutz voor hen op de weg 
sprongen en hun vroegen, waar ze vandaan kwa- 
men. Beiden hadden een fiets bij zich, waarvan 
één een lekke band had. 
„Wo kommen Sie her?" 
„Van Haamstede, we hebben een lekke band", 
en om zijn woorden kracht bij te zetten, belicht- 
te de marechaussee met zijn zaklantaarn de band. 
Hierdoor kon hij de achter hem komende groep 
het afgesproken teken: onraad, geven.«Angstig 
luisterde hij naar voetstappen achter zich, maar 
alles was doodstil. Zij moesten het licht gezien 
hebben. 

* AMERSFOORT OP STELTEN » 
VXT'e zouden normaliter, bijna een weck na 5 De- 

* cember, niet meer op de verjaardag van St. 
Nicolaas zijn teruggekomen, ware het niet, dat de 
Sint met zijn Pieten (en wat voor Pieten!) er zelf, 
voor wat betreft de viering van deze grote dag 
in Amersfoort, op een wel heel bijzondere wijze 
aanleiding toe had gegeven. 
De „goede - heilige - man." 
heeft daar n.1. de boel op 
stelten gezet op een wijze, 
zoals wij het elders nooit 
eerder hebben aangetroffen. 
Wel zelden zal St, Nico- 
laas met meer genoegen 
zijn verjaardag hebben ge- 
vierd, dan Zaterdagmiddag 
4 December in het R.K. 
parochiehuis St. Anfriedus, 
tezamen met ongeveer 150 
kinderen, pupillen van het districtsbureau der Stich- 
ting 1940-'45 te Amersfoort. 
Behalve uit de stad Amersfoort zelf waren de kin- 
deren aanwezig uit de omliggende plaatsen: Doorn- 
spijk, Oldenbroek, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, 
Putten, Nijkerk, Barneveld, Woudenberg-Scherpen- 
zeel, Soest, Soesterberg en Baarn. 
Wel zelden ook zullen deze kinderen St. Nicolaas in 
een betere en gullere stemming hebben ontmoet dan 
op deze middag. De middag was georganiseerd door 
de Kindercommissie van '40-'45, i.c. door de heren 
Bolmeijer en Brandsen. 
Voor het podium had om ± 2 uur een muziek- 
gezelschap van het parochiehuis plaats genomen en 
speelde in afwachting van de binnenkomst van de 
hoge gast, het ene toepasselijke lied na het ander. 
De kinderen lieten zich niet onbetuigd en zongen 
— ondanks het stromende regenweer — uit volle 
borst: „Zie de maan schijnt door de bomen" en 
„Vol verwachting klopt ons hart". Juist bij de regel: 
„Makkers, staakt Uw wild geraas" kondigde een 
heraut met trompetgeschal de komst van het Spaanse 
quintet aan. Hiermee was het geraas ook plots ten 
einde: buigend en vriendelijk lachend trad het vier- 
tal (de Sint, twee Pieten, en zijn heraut) binnen. 
„Ben je niet een beetje bang voor Zwarte Piet?" 
vroegen wij een 8-jarig kereltje. „Niks hoor, mijn 
broer is morgenavond zelf zwarte Piet", was het 
verbluffende antwoord, waar we weinig van terug- 
hadden. 
Na een kort Welkomstwoord van de voorzitter, waar- 
in deze de Sint van harte feliciteerde met zijn ver- 
jaardag („de Sint is thans", aldus spreker, „precies 
1548 jaar oud"), nam Sint zelf het woord. Met een 
voor zijn krasse leeftijd nog duidelijke stem, ver- 
haalde hij, hoe hij dit jaar op zijn reis uit Spanje 
was gevaren. Door een rukwind was op de boot zijn 
mijter in zee gewaaid en zodoende had hij zich tien 
lange dagen met de pet van de kapitein moeten be- 
helpen. Met een trillende stem herdacht hij ook een 
ogenblik één van zijn Pieten, die dit keer de reis 
niet mee had kunnen maken, omdat hij van een 
dak afgevallen was. 
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Terwijl de Sint zo aan het vertellen was, kwam er een 
postbode binnen, die -— zich niet storend aan het 
feit, dat de hoge gast aan het woord was -—■ alles- 
behalve op zijn tenen de zaal doorliep naar voren. 
Het was maar goed, dat hij een expresse-bestelling 
voor de Sint bij zich had, want de aanwezige jonge- 

lui waren in een stemming 
van; Gooi die vent er uit! 
Het bleek, dat de Sint zijn 
pijp had vergeten en deze 
werd nu uit Spanje nage- 
stuurd, kennelijk tot groot 
genoegen van de oude 
baas, want deze kon, als 
we goed zijn ingelicht, 
maar heel slecht buiten 
zijn rokertje. 
Nadat één der Pieten Sint's 
pijp had gestopt, kon- 

digde Mevrouw Langenberg van de Oranjebuurt- 
vereniging „De Kruiskamp" de opvoering aan van 
het welbekende sprookje „Hans en Grietje". Hoe 
intens de kinderen hiervan genoten hadden, bleek wel, 
toen de Sint na afloop vroeg, of de heks uit het hok 
mocht komen. In spreekkoor werd hiertegen zeer 
positief bezwaar gemaakt. 
Intussen had de klok niet stil gestaan en was het 
hoogtepunt van de middag aangebroken, het tijdstip, 
waarop met de uitreiking van de cadeautjes een 
aanvang moest worden gemaakt. De verwachtingen 
van de heftig kloppende hartjes waren a.h.w. van 
de stralende, soms wat onzekere gezichtjes der kin- 
deren te lezen. 

-Blijkbaar hadden ze zich — zonder uitzondering — 
in het afgelopen jaar geheel volgens de regels ge- 
dragen. Ook is mogelijk, dat de inlichtingendienst 
van deze Sint erg royaal in zijn opvattingen is ge- 
weest. Hoe dit ook zij, in ieder geval kwam geen 
der kinderen in de zak terecht en ontvingen zij allen 
een prachtig cadeautje. De Sint had blijkbaar een 
houtfabrikant opdracht gegeven tot het vervaardi- 
gen van een grote partij stelten. Talloze jongens 
meenden zich hierop onmiddellijk te moeten gaan 
oefenen, waardoor de zaal geruime tijd meer op een 
Zaterdagavondmarkt of kinderspeelplaats geleek dan 
op een verjaardagviering van een hoge gast. Ook 
aan de directeur van het Districtsbureau Amersfoort, 
de Heer Renes, werd een paar stelten aangeboden. Het 
was de alwijze' philantroop ter ore gekomen, dat de 
Heer Renes zo ontzaggelijk veel moest lopen om zijn 
taak te vervullen, dat hij gemeend had, ook voor hem 
een paar van deze nuttige gebruiksvoorwerpen te 
moeten aanschaffen, zij het dan ook in miniatuur uit- 
voering. 
De beperkte ruimte Iaat niet toe, uitvoeriger bij deze 
zeer geslaagde middag stil te staan. De verjaardag- 
viering van de Sint is in Amersfoort een groot suc- 
ces geworden en we eindigen met een woord van 
grote bewondering, voor hen, die tot het welslagen 
hiervan hun krachten beschikbaar hebben gesteld. 

„Wer ist diese Frau?" 
„Dat is mijn vrouw." 
„Ach so " 
De soldaten stonden nu om de twee mensen heen 
en een van de moffen vroeg, of ze een lichtkogel 
gezien hadden. Neen, dat hadden ze niet, zé wis- 
ten er ook niets van af. De Duitsers spraken fluis- 
terend met elkaar, sprongen toen op hun fiets 
en reden zonder nog een woord te zeggen in de 
richting van de dijk. De twee anderen liepen nog 
even rustig door, maar na een ogenblik sprongen 
ook zij op de fiets en trapten als razenden in de 
richting Zierikzee. Zij waren de stad al dicht ge- 
naderd, toen de stilte van de nacht plotseling 
verbroken werd door het geluid van schoten. 
Het kon niet anders, of aan de dijk was men 
slaags geraakt met de Duitsers. Zij luisterden 
naar het steeds toenemend lawaai van de scho- 
ten achter hen. Plotseling was daar ook een ander 
geluid, de dreun van handgranaten. Ze stonden 
aan de rand van Zierikzee, die man en die vrouw 
en in hun harten was een stil gebed voor hun 
vrienden, die daar ergens in het donker vochten 
voor hun leven. 

Ook hier zal men waarschijnlijk nooit met ze- 
kerheid kunnen zeggen, wat er in die nacht 

aan de dijk gebeurde. Hoogstwaarschijnlijk heb- 
ben de Duitsers, die het echtpaar doorlieten, eerst 
het tweetal gearresteerd, dat dicht achter de 
voorsten had gelopen. Drie Duitsers zijn voor 
bewaking bij hen gebleven, de vier anderen fiets- 
ten door. In plaats van de weg te volgen, die 
natuurlijk voor hij op de dijk komt flauw met de 
helling meebuigt, gingen de Grensschützen recht 
tegen de dijk op, waar aan de andere kant een 
groepje mannen lag. Eén van hen schrok, toen hij 
de donkere figuren zag en sprong op. Onmiddel- 
lijk werd hij neergeschoten, maar Van der Beek 
en enkele anderen beantwoordden het vuur. Zo 
trokken zij zich vurend langs de dijk terug in de 
richting van het" dijkhuis. Lang, heel lang klon- 
ken hier de schoten. 
Omstreeks 12 uur gooiden de Duitsers handgra- 
naten in het dijkhuis. Toen werd het stil. 

Inmiddels hadden de mannen van de luchtlan- 
dingstroepen en één der Hollandse deelnemers, 
kans gezien te ontsnappen. Dwars door het inun- 
datiegebied, half wadend, half zwemmend in het 
ijskbude water, brachten zij zich in veiligheid. 
Elf mannen werden die nacht door de Duitsers 
gevangen genomen, elf mannen van wie één ge- 
wond was. Zij werden naar het Wehrmachtsheim 
in Zierikzee gebracht, waar zij verhoord werden. 
Men kent de Duitse verhoren, het is hier niet 
anders gegaan. Mannen, in staat tot de beest- 
achtigheden, die zij aan deze elf zouden voltrek- 
ken, schuwen het gebruik van een gummiknuppel 
bij het verhoor niet, zoals Zollsekretar Clause... 
De Duitsers waren als furies. Zij hadden elf man 
gevangen genomen, maar dat was nog niet ge- 
noeg. Er waren er meer geweest; die politieman 
en zijn vrouw bijvoorbeeld, die zij het eerst aan- 
gehouden hadden en die hun een verhaal over 
een lekke band had verteld. Hij moest er ook 
bij behoord hebben. En ze lieten het gehele politie- 
corps van Zierikzee aantreden, om door de Grenz- 
schützen, die de man hadden aangehouden, hem 
te laten aanwijzen. Hij was er niet bij. 
Toen lichtten zij een ambtenares van de distri- 
butiedienst van haar bed en dachten daarmede 
de vrouw gearresteerd te hebben, die bij de ge- 
zochte marechaussee hoorde. Ook zij werd naar 
het Wehrmachtsheim gevoerd, maar afzonderlijk 
opgesloten, (woidt vervolgd) 
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'7o hebben wij weer iets, dat het overdenken waard is. 
De Russen hebben gezegd, dat hef uiterst billijk is, 

dat Polen en Rusland een slordige tweehonderd v ijftig 
kilometer zijn opgeschoven naar het Westen, als uitvloei- 
sel van de tweede wereldoorlog. 
Nu kan het wel wezen, dat de Duitsers op de duur een 
beetje in het gedrang komen, maar daar heeft men ook 
al een uitweg voor gevonden. 
— Kijk, zegt men, — Duitsland moet ook opschuiven 
naar de kust toe en zoetjesaan de gebieden, die tijdens 
de Middeleeuwen Duits territorium waren, in de komende 
decennia weer gaan overstromen. Nederland, België en 
Frankrijk moeten dus de sigaar worden. De Duitsers zul- 
len hier op de lange duur de lakens moeten gaan uit- 
delen   
Daar zitten wij nu met ons goeie gedrag. Wij. die niks 
moesten hebben van het: Duitsland over alles, •— zullen 
in de toekomst worden overstroomd door Moffianen. Zo 
wil Rusland het tenminste hebben. 
Als iemand nu denkt, dat de ouwe uitsmijter een fabeltje 
vertelt, dan heeft hij hef lelijk mis. De duim van de min- 
zame ondergetekende is niet in staat om dergelijke toe- 
komstplannen te produceren, weshalve ze er ook niet 
uitgezogen kunnen worden. Neen. doch de Berlijnse cor- 
respondent van de N.R.C. heeft onthuld, dat boven- 
staande theorie wordt verkondigd op de hogere krijgs- 
scholen in Rusland. 
Hel geheel komt wonderwel overeen met hetgeen de 
man met hef snorretje destijds zijn satellieten voorhield. 
Geloof maar. dat de Duitsers, die nog altijd uniformen 
aanbidden en opnieuw dromen van een Krieg, doch nu 
zónder pech, best te spreken zijn over deze theorie. 
Laten wij ons intussen niet al te ongerust maken. Ze 
zijn er nog niet. Maar wèl is het nodig, dat wij waak- 
zaam blijven en alle expansiezucht van onze Ooster- 
buren openlijk signaleren. Dat wil dus zeggen, dat wij 
niet moeten gaan zitten dutten, maar ons verantwoor- 
delijk dienen te voelen voor de kinderen, die rondom ons 
tateren en die nog geen begrip hebben van de toekomst 
en de gevaren, die dreigen. 
Vandaag blijkt bet nog mogelijk, dat iemand, die in een 
kroeg aan de Martelaarsgracht te Amsterdam „Heil 
Hitier" durft roepen, weldadig wordt afgerost; — maar 
als wij niet op onze tellen passen, zouden onze kinderen 
het kunnen beleven, dat iemand, die dan „Weg met Hit- 
Iers opvolgers" durft roepen, eveneens bont en blauw 

' wordt geslagen. En daar is het niet om begonnen. 
Die zich noemt. 

  RECTIFICATIE , 
n ons nummer van 5 November publiceerden ; 

wij onder de titel „Verbluffend" een stukje op i 
de achterpagina, dat ten onrechte een smaad i 
werpt op het Haagsch Dagblad, Bij onderzoek ; 
s ons gebleken, dat de gewraakte publicatie | 

van de hand van de voormalige Kriminal- | 
rammissar Munt niet in het Haagsch Dagblad, j 
loch alleen in de „Nieuwe Courant" «versche- ! 

nen is. 1 
Iet spijt ons, dat wij aldus een niet verdiende ; 

)laam op het Haagsch Dagblad hebben ge- ! 
worpen. Wij bieden het blad daarvoor onze | 
excuses aan. ♦ 
n ons nummer van 29 October 1948 heeft onze | 

Were Di-schrijver zich ten aanzien van de | 
rijkspolitie vergaloppeerd. Hij heeft de rijks- ! 
politie „pronken met andermans veren verwe- | 
en vanwege de veronderstelde steeds grotere | 

gelijkenis van het uniform der rijkspolitie met i 
dat van de koninklijke marechaussee. Vanuit : 
Assen, Leiderdorp, Breda en Putten is hem in- 1 
ussen duidelijk gemaakt, dat hij wel kleuren- : 
Jind moet zijn als hij gelijkenis ziet tussen de ! 
legergroene uniformen van de koninklijke ! 
marechaussee en de blauwe uniformen van de ; 
rijkspolitie. 

STICHTINGS-KALENDER 
Evenals in voorgaande jaren verschijnt ook nu 
weer een speciale Stichtingskalender, ditmaal uit- 
gegeven door het districtsbureau van de Stichting 
te Amsterdam. Wie kennis heeft gemaakt met de 
kalender van het bijna al weer verstreken jaar, 
zal weinig aansporing behoeven om ook de op- 
volger met eenzelfde belangstelling te begroeten. 
Het formaat is zeer royaal, terwijl aan de typo- 
grafische verzorging niets ontbreekt. 
Elk blad geeft voor drie maanden in duidelijke let- 
ters en cijfers de datum aan. De illustraties —■ 
crayontekeningen — staan alle in verband met het 
karakter van de Stichting. Met name willen wij 
noemen de zeer suggestieve tekening van de ere- 
begraafplaats te Blocmendaal en van het imposant 
getroffen Nationaal Monument te Amsterdam. 
De prijs van deze kunst-kalender bedraagt slechts 
/ 1.50, te storten op girorekening 194045 of te 
voldoen per postwissel ten name van de Stichting 
1940-'45, Vondelstraat HE, Amsterdam. 
Een kalender heeft een ieder nodig, waarom zou 
U dit jaar niet eens een Stichtingskalender nemen? 
li steunt er het werk van '40-'45 mee en tegelijk 
verschaft U zich zelf het genoegen van een frame 
wandversiering, die even zin- als stijlvol is. 
Bestel deze kalender nog heden door invulling van 
onderstaande bestelbon of door directe overmaking 
van / 1.50 en zorg, dat ook Uw vrienden en ken- 
nissen niet achterblijven. 

BESTELBON. Stichting 1940'45 
Vondelstraat 1 IE 
Amsterdam. 

Stuurt U mij     ex. van de Stichtings- 
kalender ad / 1.50 per ex. 
Naam -    
Adres    
Woonplaats 
Het verschuldigde bedrag zal ik direct na ont- 
vangst per giro/postwissel voldoen.  

* 

Leer mij 

hoe ik 

moet 

vergeven. 

* 

aan Tonny 

zeg niet: je hebt te lang gezwegen, 
voor dit volk was de nacht nog niet voorbij, 
al kwam van ver het licht ons tegen, 
van smaad en smarten was geen mens meer vrij. 

als je eenmaal in de bajes hebt gezeten, 
gesprekken hield met de naderende dood, 
dan brandt op de bodem van 't eigen geweten 
de kleinste zonde het leven bloedenrood. — 

als jij op dit puin een lied kunt zingen 
en in de nacht zo vredig slapen gaat, 
weet dan: ik benijd je om die dingen; 
mijn hart is vaak nog boordevol van haat- 

wij zullen samen toch weer moeten leven 
al is het zwijgend en nog zonder groet; — 
God, leer mij hoe ik moet vergeven, 
dit stugge hart dat weet niet hoe het moet. 

Harm. de Jong 

De Commissaris 

wacht op zijn motor. 

^Een sergeant, een korporaal, vier sol- 
daten en tien politiemannen vertegen- 
woordigen de militaire macht in een ge- 
bied ter grootte van een Nederlandse 

^provincie. 

Commissie tegen schoolverzuim. 
Bill vertelt over de nieuwe scholen. Een aantal 

wordt er gebouwd voor rekening van de over- 
heid. Maar er zijn ook, die verrijzen door de ge- 
zamenlijke inspanning van de bevolking. Na het 
werk komen de mannen er een uurtje aan werken. 
Bamboes worden gezaagd, de muren worden ge- 
vlochten en in de tijd van een maand staat er een 
nieuwe school. Borden en boeken kan de bevolking 
niet maken, en die zijn dan ook heel schaars aan- 
wezig. Maar het Indonesische onderwijzend personeel 
vat zijn taak serieus op en in drie of zes jaar worden 
toch de beginselen van lezen, schrijven en rekenen 
achter de donkere kleine oogjes van de Jeugd ge- 
bracht. 
„Als we een school bezoeken", zegt de waarnemend 
adjunct-commissaris der Koningin, de soldaat, „dan 
komt het hoofd met de presentielijst aandragen en 
vertelt ons wie er niet geregeld komen. Toean mili- 
tair, zijn eigen jeugd met moeite vergetend, trekt dan 
zijn voorhoofd in afkeurende fronsen, bergt een af- 
schrift van de lijst in een van de vele zakken van zijn 
groen ambtsgewaad en geeft bij thuiskomst de lijst 
door aan de politiecommandant. Die geeft de lijst 
weer aan de agent en op zijn beurt overtuigt deze de 
vaders van de noodzakelijkheid van onderwijs voor 
de Mohammedjes, Achraadjes, Siti's en Ohompjes. 
Geen vader zal dan nalaten zijn kinderen weer ge- 
regeld op de grond tussen de gevlochten schoolmuren 
te laten plaats nemen. 

T^Xe militaire overheid in dit gebied heeft nog meer 
t-D 0p 2ijn naam staan. Zo heeft het drietal b.v. het 
loonpeil van de landarbeiders verdubbeld. Eerst ver- 
diende een tani, die van zons-opgang tot een uur of 
één en dan van 4 uur tot zonsondergang op de 
sawah werkte, een kwartje en twee kleine rijstmaal- 
tijden. Toen er een distributie-verkoop van textiel 
plaats vond, bleek pas goed hoe arm de bevolking 
was. De prijzen beliepen enkele guldens en er stond 
een lange rij voor het huis van de militairen om kip- 
pen of eieren te verkopen, teneinde zo het bedrag 
voor een sarong of baadje te vergaren. XVe heb- 
ben toen de assistent-wedana, die zelf de grootste 
grondbezitter is in deze streek, verteld, dat de men- 
sen twee kwartjes moesten verdienen. En dat is ge- 
beurd. De tani slikt het prijspeil van de assistent- 
wedana en die op zijn beurt slikt het weer van ons. 
Daarom moeten de kinderen naar school. Later weten 
ze dan beter dan hun ouders wat ze waard zijn. 
Er is geen leerplicht, er bestaat geen enkele bepaling, 
dat een Indonesische ambtenaar in interne zaken een 
militair hoeft te gehoorzamen. Het zijn ook geen be- 
velen geweest, maar raadgevingen, die deze verbete- 
ring hebben gebracht. Maar in deze feodale samen- 
leving van het platteland wordt een wenk als een 
bevel opgevolgd. Slechts aarzelend komen de klach- 
ten van het volk tot uiting. Daarom moeten de kin- 
deren naar school redeneert de soldaat met wester- 
se logica de oosterse adat omver. Maar met behulp 
van die adat voert hij de maatregelen door. 
Men is hem er dankbaar voor. Dat is in dit gebied ge- 
bleken. De viering van de inhuldigings- en jubileum- 
feesten bewezen het. Zonder enige suggestie te heb- 
ben gegeven, zag het drietal in het gehele gebied 
erepoorten en feestversieringen verrijzen. De grote 
plaatsen hadden daarvoor een subsidie ontvangen, 
maar hier moest alles uit de eigen krappe beurs wor- 
den gefinancierd. De schoolkinderen brachten een 
zanghulde voor het galerijtje. We waren koud op- 
gestaan, of ze stonden al voor onze neus. Zelf had- 
den wc nauwelijks aan de grote gebeurtenissen ge- 
dacht. Je zit overal zo ver van af. En toen kwamen 
ze ons het Wilhelmus in het Maleis toezingen. We 
schaamden ons een beetje  
Toen we de volgende morgen weggingen, moesten 
we beloven nog eens terug te komen, een week-end, 
om een zwijnenjacht mee te maken, we moesten bij 
de Staf eens praten over de motor, een gramofoon en 
of we wat boeken en tijdschriften konden sturen  
We reden weer ruim 20 km., stijgend en dalend, 
langs kronkelende bergwegen en kwamen aan de 
volgende post. 

Werf: 

een abonné. 

, Liever: 

TWEE! 
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H. Hendriks 
Geboren 16 Mei 1894 te Delfzijl, 

Overleden II Februari 1945 te Bergen-Belseru 
Dir. P.Z.V.B. te Groningen. 

De God des heils wil mij ten herder 
wezen; 

'k Heb geen gebrek, 'k heb geen 
gevaar te vrezen. 

Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden. 
Aan d' oevers van zeer stille wateren 

leiden. 
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn 

naam, mijn treden 
In 't effen spoor van Zijn 

gerechtigheden. 
(Psalm 23). 

Zo schreef Hendriks 2 Augustus 1944 vanuit 
Vught. En hiermee is zijn persoon ten volle 

getekend. Er was voor hem geen andere weg 
dan zich tot het uiterste te verzetten tegen de 
anti-goddelijke machten van het Derde Rijk, 
Het was als onmiddellijk uitvloeisel van dit 
principe, dat hij begon met het organiseren 
van A.R.-verzetskringen tegen het Nationaal- 
Socialisme. Hierdoor kwam hij als het ware 
vanzelf tot ander verzetswerk. Acties tegen de 
arbeidsdienst, arbeidsinzet en Z.K. Verfahren. 
verzorging van onderduikers door het verschaf- 
fen van bonkaarten, geldelijke steun en per- 
soonsbewijzen, het onderbrengen van Joden enz. 
Kortom, alles wat er in die tijd voor een ver- 
zetsman te doen viel. 
Totdat op 21 Februari 1944 plotseling het be- 
richt ons bereikte: de SD heeft een inval ge- 
daan bij Uiterwijk. Spoedig daarna kregen 
we de zekerheid, dat ook Hendriks daarbij was 
gepakt. 
Op 16 April ontving zijn vrouw een clan- 
destien briefje uit de gevangenis, waarin hij 
berichtte, dat hij de volgende dag wegge- 
bracht zou worden met nog onbekende be- 
stemming. 
„Wees sterk, vertrouw op de Here. Hij zal het 
maken. Wij gaan volkomen rustig in de zekere 
wetenschap, dat de Here met ons gaat. En. niet 
waar, dan staat een sterke Held ons ter zij en 
hebben we 4ks te vrezen." 
Dit schreef hij en in dit vaste geloof is hij de 
volgende dag gegaan, vastgeketend aan Ir. 
Drenth, één van zijn verzetsvrienden. Door het 
omkopen van de begeleidende politiemannen 
waren zijn vrouw en Mevrouw Drenth in de 
gelegenheid met hen mee te reizen. 
In September 1944 werd hij overgebracht naar 
Neuengamme en tenslotte naar Bergen-Bclsen, 
waar hij op 11 Februari 1945 uit zijn lijden 
werd verlost en God hem opnam in Zijn Heer- 
lijkheid. B. 

W 

Mcinko Poel 
Geboren 11 October 1918. 
Landbouwer te Leegkerk. 

Onder de namen van hen. die door de Duitsers werden ge- 
arresteerd, van wie geen overlijdensbericht doorkwam, doch 

nimmer terugkeerden, staat ook die van Meinko Poel. 
Deze jonge robuste boerenzoon was bedrijfsleider op de boederij 
van z'n moeder, die weduwe is. 
De Duitse overheersing was voor hem onverdraaglijk: hij moest 
zich daartegen verzetten. 
In aanraking gekomen mef Henk Ridder, welke in de boerderij 
van z'n moeder één van zijn wijkplaatsen vond, ontstond er tussen 
die twee een hartelijke vriendschap. Zo werd Meinko KP.-er, 
Toen er opdracht uit Engeland kwam om de strocartonfabriek 
„De Halm" te Hoogkerk in brand te steken (omdat men ver- 
moedde, dat het gefabriceerde carton diende tot vervaardiging 
van de V-l), bleek, dat deze grootste cartonfabriek in Neder- 

land practisch als onbrandbaar was gebouwd. Evenwel gelukte 
het Henk en Meinko de fabricatie van carton te stagneren door 
de bedrijfsvoorraad dezer fabriek voor enige millioenen kilo- 
grammen stro in vlammen te doen opgaan. 
Al spoedig bleek de Nazi-burgemeester van Hoogkerk er lont 
van geroken te hebben, dat Meinko bij deze brand betrokken 
was. Als veiligheidsmaatregel sliep Meinko 's nachts in het veld. 
Waarschijnlijk door het verraad van Geesje Bleeker, was de 
SD met een en ander op de hoogje. In de vroege morgen van 
4 Augustus 1944 tegen melkenstijd, toen hij van z'n slaapplaats 
naar de boerderij terugkeerde, werd hij door de SD, verrast en 
gearresteerd. 
De schuilplaats in de boerderij, waarin zijn jongere broer en een 
andere onderduiker zich bevonden, werd gelukkig niet gevon- 
den. De weg van Meinko ging via het Scholtenshuis te Gro- 
ningen en Vught naar Sachsenhausen. 
Begin Maart 1945 werd hij op ziekentransport gesteld, bestem- 
ming onbekend. 
Maar wat ook -onzeker, wat ook onbekend mag zijn, vast staat, 
dat Meinko handelde uit geloofsovertuiging. Bekend is ook, dat 
in de lange moeilijke lijdensweg zijn geloof groeide. Daarvan 
heeft een zijner teruggekomen kampvrienden uit Sachsenhausen 
kunnen getuigen. Hij heeft getracht in onderstaande dichtregelen 
daaraan uiting te geven. En mede hierdoor ontving de moeder 
van Meinko kracht tot het dragen van het verlies van haar 
oudste zoon en bedrijfsleider. Hierdoor werden verloofde, broer 
en zuster getroost. 

y 

Je viel door wrede beulenhand 
voor God en voor het Vaderland 
dat bloedend neerlag — schier verslagen. 
Je streed — en viel  doch geen versagen 
heeft ooit je dapper hart gekend. 

Je hebt de beker van het lijden 
tot op de bodem toe gedronken, 
en toen je viel ■— moe van het strijden — 
toen scheen de aarde moe verzonken 
in droeve bodemloze rouw — 
Maar 't Engelenlied heeft blij weerklonken 
toen het verhaalde van je trouw. 

Jouw sterven is voor ons het zaad 
waaruit ons nieuwe krachten stromen 
Opdat wij door gedacht" en daad 
tot hoog're — bet're toekomst komen 
en zo je offer waardig zijn. 

T. B. 

«km- 'at 
£7 

i 
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Vs. 

Jcllc Hcmpcnius 

Geboren 10 Februari 1901. 
Gefusilleerd 8 December 1944 

te Marum (Gr.). 
Landbouwer te Bakkeveen. 

Ielle Hempenius was de goede, gezel- 
lige huisvader van een soms wel erg 

groot gezin. Een gezin, gevormd door 
mensen, die in de dagen van Septem- 
ber 1944 plotseling zijn huis en hof 
kwamen bevolken en het met zijn toe- 
stemming tot het hunne maakten om 
er te wachten tot de radio het: „Van- 
daag of morgen kan het gebeuren", 
voor het afwerpterrein Bakkeveen zou 
laten horen. 
Het was hem gelijk met hoevelen ze 
kwamen; altijd was er een hartelijk 
welkom, steeds was de tafel gedekt. 
Ook zijn vrouw werkte zoveel als in 
haar vermogen lag mede, om het ieder 
van deze ongenode gasten naar de zin 
te maken, want het wachten duurde soms 
lang, te lang. Jelle hield er dan echter de 
moed in met zijn optimistische woor- 
den en stak zijn gasten een hart onder 
de riem. Wanneer dan eindelijk de 
containers kwamen met de zo lang ver- 
wachte wapens, werkte hij, alsof dit 
heel gewoon was, hard met de groep 
mede. Hij was dan als een oudere broer 
en stond steeds met zijn raad en hulp 
klaar. Het is voor een groot deel aan 
hem te danken, dat er geen ongeluk- 
ken of arrestaties voorkwamen en het 
gevaarlijke materiaal veilig in Gronin- 
gen belandde. 

, Toen alles weer rustig was in Bakke- 
veen nam hij een onderduiker bij zich 
in huis. Door laag verraad werd het 
adres van die onderduiker bij de SD. in 
Groningen bekend. De SD.-er Lehnhof 
organiseerde een ware jachtpartij in 
Bakkeveen, waarbij het gezin Hem- 
penius in het ongeluk werd gestort 
Duidelijk kwam tot uiting, dat hij zelf 
steeds zijn kracht zocht in eigen ge- 
loofsleven en dat dit hem de energie 
en de bereidheid gaf om zijn medewer- 
king aan het illegale werk te verlenen. 
Het zal hem ook sterkte gegeven heb- 
ben toen bleek, dat zijn taak hier was 
afgelopen. Dit zal voor hen, die hem 
lief waren, nu troostvol zijn en hen 
weer helpen het leven dankbaar te aan- 
vaarden uit God's hand. 

TONNIE. 

SC 

r 
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| keest- en 

I nieuwjAARSQRoeten 
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1 Slechts f 2.50 

Voozbeelden; 

fom. Zandstio, Assen aan tam. Go- 
vers Hilversum. Goede feestdagen 
en voorspoedig Nleuvriaar. 
„Kleine Jan' Alkmaar aan zijn koe- 
rierster Hili te A'dam. Weet je nog 
van Kerst '43 ? Mijn beste wensen. 
Red „De Zwerver" te A'dam aan Ds. 
Frits Slomp re Bandoenq. Veel heil 
en zegen tn 1948. 
Harmien, Amersfoort aan „Zwarte 
Wlm" Zeist. A merxy Christmcs and 
a happy Newyear 

| Ziekte in 't gezin 
Bij kou op borst en keel inwrijven 
met Dampo. Groten bij griep en ziek- 
gevoel bovendien 'n „Mijnhardtje" 

van en aan onze familie of onze 
vrienden uit de illegaliteit, hier 
en overzee! 

Gedurende de komende ieestdagen rondom Kerstmis en Oud- en 
Nieuwjaar, gaan onze gedachten uit naar tamilleleden, vrienden 
en kennissen, aan wie wij - mede door onze samenwerking in de 
illegaliteit ondanks misschien de grote afstand, toch geestelijk 
zo nauw verbonden zijn 

Onder ons volk bestaat de goede traditie, elkaar ter gelegenheid 
van de jaarwisseling de beste wensen aan te bieden. 
De Zwerver wil hieraan dit jaar gaarne zijn medewerking verlenen. 

* 

in het keRstnummeR 

Zoals de ezer weet, zwerft ons blad we- 
kelijks onvermoeid de wereld rond en het 
is hem daarom mogelijk al deze groeten 
en wensen persoonlijk over te brengen. 

Wie tijd ol geld aan 
de Stichting 

besteedt. 

Voorkomt veel zorg 
en heelt veel leed. 

STICHTINS '40-'45 

U kunt ons tevens het adres opgeven van de tamilleleden ol = 
vrienden tot wie Uw groeten zijn gericht. Voor zover zij niet op i 
ons blad zouden zijn geabonneerd, wordt hen een exemplaar | 
gratis toegezonden. = 

Om teleurstellingen te voorkomen, vragen we onze ezers, de tekst | 
vóór 18 December a.s. aan ons bureau in te zenden en de kosten = 
ad. i 2.50 voor die datum over te boeken, per postwisse ol op ons | 
gironummer 109588 of eventueel door het zenden van postzegels. | 

Daar doe ik aan mee! i 

|de zwerverI 

I PR. HENDRIKKADE 152 — AMSTERDAM-C. — TELEFOON 41063 | 

      

Giro 194045 
Bank.: HOPE & Co., A dam 

ADVERTEERT 

in 

De Zwerver 

Een van de boeien, waar- 
mee de gevangene aan han- 
den en voeten was geboeid. 

I Bovendien komt de op- 
brengst van dit boekje 

I geheel ten gunste van 
J de 

| STICKIIKG '4fl-'45 

ONTSNAPPING 

uit de BUNKER 

Het historische verhaal van 
een gevangene, die op 

1 Maart 1943, niettegenstaande 
hij door de SS met kettingen 
aan de muur was geklonken, 
ontsnapte uit de bunker van 
het concentratiekamp te Amers- 
foort. 
Door het proces tegen Berg, 
Kotdlla, Oberle e.a. is deze 
authentieke geschiedenis, welke 
door 12 bijzonder interessante 
foto's is verduidelijkt, van ac- 
tuele betekenis. 
De prijs van dit verhaal, ge- 
schreven door Kees Bauer en 
in opdracht van de LO.-LKP- 
Stichtlng en GOIWN. uitge- 
geven, bedraagt 

slechis 35 ceni 
per exemplaar. 

I 

I 

Dc lepel, waarmee 
hij een tralie uit- 
zaagde. 

U zult het verhaal zeker met grote interesse lezen en 
U doet er Uw vrienden en bekenden, vooral de jongens 
in Indië, een groot genoegen mede. 
De uitgave is verkrijgbaar bij de boekhandel, aan de 
stations en de kiosken en bij de 

UHgeverij H. Melissen — Bilihoven 
L 

/A 

Dit boek moet ieilereeii bezitten 

Prijs geb. t 4.50 

tn 

itfitó belrtr 

staan 

Een voorloper van het gedenk- 
boek der LO. en LKP 

De vraag naar dit boek is nog 
zo groot, dat thans een derde 
druk is verschenen waarbij 
als voornaamste bijzonderheid 
valt op te merken, dat de ex- 
ceptioneel lage verkoopsprijs 

' kan worden gehandhaafd 

HEIBESIE VEtZEISBOEl I 

met schetsen van 
FRITS DE ZWERVER, 
ANNE DE VRIES. 
JAN H. DE GROOT, e.a. 

In de erkende boekhandel verkrijgbaar en bij de 
N.V, GEBR. ZOMER & KEUNIG s UITGEVERS MIJ., WAGENINGEN 

"vit— CVSVf) V 

niiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHii«(iiiimimiiiiiiiHiuiiiiiiiiininii{l 

| H.V. Nederlamlse Aardolie MaatscSiappij | 

| vraagt: | 

enkele jonge krachten 
voor haar Persooneelsafdeling. | 

| Bij voorkeur met enige ervaring op het | 
| gebied van personeelsadministratie. | 

| Leeftijd beneden 30 jaar. 

1 Uitvoerige solllcitailes, voorzien van pasfoto, te = 
1 richten aan de afdeling Personeel, postbus 38, § 
1 O. denzaal. 
ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiinitiiiiiiiiuiitiiitiiiiiMiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Het ken op twee manieren! 

VLOT EN VOORDELIG 
als U het abonnementsgeld 
over het le kwartaal 1949 
(f 1.50) overmaakt per post- 
wissel of op postrekening 
109588 ten name van LO.- 
LKP. Stichting, A'dam. 

DUUR EN OMSLACHTIG 
als U wacht tot de kwitantie 
wordt aangeboden (natuur- 
lijk juist op het moment, dat 
Ü niet thuis bent) verhoogd 
met incassokosten. 

Wij stellen U niet voor een moeilijke keus ! 
Zij, die de vlotte en voordelige wijze kiezen, 
moeten hun ah. geld in ieder geval vóór 1 Jaa. 
1949 overmaken. 

De Zweiver in de Tropen BON 
ik wil meéhelpen om dit Ideaal te verwezenlijken 
en verzoek U daarom een 
* ZeepOSt LuchtpOSt abonnemem VOOI 

(Zeepost i 1,50 luchtpost t 4.50 per kwaitaaL) 
* Abonnementsgeld wordt pei giro/postwissel of bij acmbtedlm 

van een postfwitantie betaald 
Oe kwitantie moet worden aangeboden aan 

*) Doorhalen wat niet verlangd wordt 
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17 Dec. 1948 
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Losse naxamezs 20 cent 

HET GEWETENSCONFLICT 

Het artikel „Bevei is Bevel" 
in „De Zwerver" van 2 De- 
cember, doet naar mijn 
mening geen recht aan de 
persoonlijke verantwoorde- 

lijkheid, welke elke mens voor zijn 
daden draagt. 
Met de schrijver van dit artikel ben 
ik van overtuiging, dat er een gewe- 
tensplicht is tot gehoorzamen aan de 
Overheid, maar ik erken deze gehoor- 
zaamheidsplicht alleen, voor zover 
deze mij niet in conflict brengt met 
de eisen, welke Gods Woord stelt. 
Aan die eisen heeft de Overheid zich 
te houden — want alleen daaraan 
kan zij haar gezag ontlenen — doch 
aan die eisen is ook gans het per- 
soonlijk leven gebonden. Want het is 
niet zo, dat het gezag van de Over- 
heid onfeilbaar is. Het kan zelfs 
voorkomen, dat Overheidsmaatrege- 
len op zichzelf volkomen aanvaardbaar zijn, doch 
door een der Overheidsorganen of personen in 
Overheidsdienst dusdanig geïnterpreteerd worden, 
dat opvolging daarvan ons in strijd zou brengen 
met de directe geboden Gods. 
De schrijver stelt het volgende; „Het verzet tegen 
de Duitse maatregelen en bevelen werd niet 
gerechtvaardigd door het onaanvaardbaar zijn 
van de gebezigde middelen, maar door het ver- 
werpelijke van de gestelde doeleinden: de aan- 
tasting van het nationaal eigene, van de gods- 
dienst- en gewetensvrijheid, van de menselijke 
waardigheid. In bezettingstijd bestond hier te 
lande, in alle bezette landen, en in de gehele vrije 
wereld de zekerheid, dat de Duitse maatregelen 
en bevelen in strijd waren — niet alleen met het 
Nederlandse recht en het volkenrecht — maar ook 
met het natuurrecht. Niemand behoefde op dit 
punt in twijfel te verkeren. De weigering tot 
medewerking behoefde niet gebaseerd te worden 
op een subjectief individueel oordeel." 
Hier nu verschillen wjj positief van mening met 
de schrijver. De norm welke hij hier stelt voor 
het opzeggen van de gehoorzaamheid is even 
wankel, ja nog wankeler, dan die van het subjec- 
tief individueel oordeel. Want niet het feit, dat 
de gehele vrije wereld overtuigd was van het 
onwettige van de Duitse handelingen was voor 
ons norm, doch de zekerheid, dat dit gezag in 
strijd was met Gods Woord. Al zou er in heel de 
wereld niemand te vinden zijn geweest, die de 
Duitse handelingen veroordeelde, dan zouden wij 
nog de plicht gehad hebben tot verzet. Met even 
veel recht kan de Duitser zich erop beroepen, 
dat men in Duitsland over het geheel genomen 
niet overtuigd was van het onaanvaardbare van 
de handelingen der Duitse overheid. 
Ons verzet steunde niet op uitspraken van rege- 
ringen van welke vrije volken ook. Het wachtte 
niet op ondubbelzinnige uitspraken van de herders 
der Kerken. Het werd erdoor gestimuleerd. Het 
vond daarin uiteindelijk ruggesteun. Ieder individu 
kwam vroeger of later voor de vraag te staan of 
hij medewerking nog langer met de hand op 
Gods Woord kon verlenen. Of hij zich niet schul- 
dig maakte aan ongehoorzaamheid tegenover 
God, wanneer hij deed wat van hem gevraagd 
werd. En juist de verzwakking van dit persoon- 
lijk verantwoordelijkheidsgevoel was oorzaak, dat 
zovelen verder gingen dan zij mochten gaan. 
Juist zij, die vroeg voor de keuze werden ge- 
plaatst en door Gods genade goed gekozen, oefen- 
den invloed op beslissingen die door de Kerken 
genomen werden. De Kerk heeft heel dikwijls 
haar taak eerst leren verstaan door de houding 
van deze moedige pioniers, die dikwijls gans al- 
leen stonden en eerst later door hun voorbeeld 
anderen sterkten om te doen als zij. 
De strijd tegen het Duitse heidendom is begonnen 

V 

/h ons nummer van 3 December plaatsten wij een artikel „Bevel is bevel", 
waarin een onzer redacteuren zijn visie gaf op de grenzen van de plicht 

tot volgzaamheid en gehoorzaamheid aan de overheid. Pons gaf daarin de 
visie weer van onze Hoorns-Katholieke landgenoten. 
Wij plaatsen thans een artikel met de Protestantse visie. 
Het wil ons voorkomen, dat het verschil van mening culmineert in de vraag 
of op geestelijk terrein al dan niet een bindend gezag van de kerkelijke 
overheid aanvaard wordt. Wie een kerkelijk leergezag aanvaardt, zal het 
met Pons eens kunnen zijn. Wie daarentegen in geloofszaken het vrije door 
Gods Woord genormeerde onderzoek op de eerste plaats stelt, zal met Ad 
instemmen. 
Het verschil van mening heeft aldus een verschil in geloofsovertuiging ten 
grondslag. 

door de enkelingen, die het goddeloze ervan in- 
zagen. Maar hun stem was als die eens roepen- 
den in de woestijn, zolang heel de wereld nog met 
de ogen dicht liep. En nu zou het verzet eerst 
gerechtvaardigd zijn op het ogenblik, dat men 
algemeen het gevaar heeft onderkend? .Dat is 
onaanvaardbaar. 
Als het — wat God verhoedt — zover mocht 
komen, dat het Communisme gans de wereld 
overspoelt, waarop zouden wij ons dan nog mogen 
beroepen bij ons verzet? Het wereldgeweten, dat 
ons verzet zou rechtvaardigen is dan tot zwijgen 
gebracht. We kunnen nog slechts veronderstel- 
len dat het er is. Maar we kunnen het niet meer 
raadplegen. 
Er blijft echter een vaste norm, welke wij altijd 
zullen kunnen blijven hanteren: Gods Woord. 
Zeker, daar dreigt het gevaar van individuele 
interpretatie. Maar wij mogen niet, om dit gevaar 
te bezweren, de norm verschuiven. Wij zullen 
hier met voorzichtigheid hebben te handelen. In 
biddend opzien tot God; in het spreken met elkan- 
der van de normen uit dat Woord; in het nauw- 
lettend bezien van de situatie. 
En dan is het zeker niet zo, dat alleen de ver- 
werping van de door de overheid gestelde doel- 
einden ons tot weigering van gehoorzaamheid 
kunnen brengen. Ook de gebezigde middelen kun- 
nen onaanvaardbaar zijn. 
Als Fons stelt: „Voor de Christen kan de vraag 
of hij medewerking moet geven aan de uitvoering 
van een bevel van zijn wettige Overheid, dat hem 
in strijd met het recht voorkomt, niet tot een 
gewetensconflict leiden", stellen wij daartegen- 
over: 
Voor de Christen moet de vraag of hg mede- 
werking aan de uitvoering van een beveT van zijn 
wettige Overheid, waarvan hij in zijn geweten 
overtuigd is, dat het herri in conflict met Gods 
Woord brengt, tot een gewetensconflict lelden, 
waarbij hij zich vanzelfsprekend niet mag be- 
roepen op één enkele Bijbelplaats. 
Elke Overheid, ook de wettige, kan dwalen. 
Bovendien is het mogelijk, dat bepaalde Over- 
heidsinstanties zekere Overheidsmaatregelen zo 
interpreteren, dat wij daaraan geen medewerking 
kunnen verlenen. 
Dan is ongehoorzaamheid plicht. 
Maar dan hebben wij daarvan de gevolgen ook te 
aanvaarden. Wanneer in hoogste instantie wordt 
vastgesteld dat wij ten onrechte weigerden, zul- 
len wij de straf hebben te ondergaan. Maar zolang 
men ons niet kan overtuigen, dat onze houding 
in strijd was met Gods Woord, zullen wg die straf 
ondergaan in de zekerheid, dat wij goed gekozen 
hebben. 
Natuurlijk is het niet mogelijk nu reeds concreet 
vast te stellen in welke situaties wg de gehoor- 
zaamheid mogen opzeggen. Maar er kunnen ook 

onder een wettige overheid zich om- 
standigheden voordoen waarbg het 
„Gode meer gehoorzaam dan do 
mensen" van kracht wordt. 
Wg prijzen ons gelukkig in een land 
te wonen, waar de Overheid ook 
rekening houdt met gewetensbezwa- 
ren, al behoeft zij die niet altijd te 
delen. Zo wordt b.v. ontheffing 
van vaccinatie-verplichting verleend, 
wanneer de ouders verklaren gewe- 
tensbezwaren tegen vaccinatie te 
hebben. Ook bij dienstplichtigen 
wordt met gefundeerde gewetens- 
bezwaren rekening gehouden. 

En nu het concrete geval, zoals 
het zich in Indonesië voordeed. 

Wij kunnen daarover niet zonder 
f meer oordelen. In dergelijke geval- 

len hangt alles af van de motieven, 
die de betrokkenen naar voren bren- 

gen. Alles hangt ook af van de omstandigheden 
waaronder dit bevel gegeven werd. Maar men 
kan zeker niet vaststellen, dat er geen „gewe- 
tensconflict" kan optreden, omdat men blinde- 
lings moet gehoorzamen. 
De gezamenlijke vlootpredlkanten hebben in een 
schrijven aan het Hoog-Militair Gerechtshof erop 
gewezen, dat het Koninkrijk der Nederlanden het 
Christelijk geloof ten volle erkent en dat met die 
erkenning gepaard dient te gaan een erkenning' 
van de consequenties, die dit Christelijk geloof 
voor zijn belijders meebrengt. De waarde der 
motieven dient in rekening te worden gebracht 
bij het vaststellen van de schuldigheid. Zij erken- 
nen ten volle het toetsingsrecht dat een Christen 
heeft, n.1.: Gode meer gehoorzaam te zijn dan de 
mensen. 
Dit impliceert niet, dat zg menen, dat de mili- 
tairen, die weigerden, in hun recht staan. Het 
betekent wel, dat de mogelijkheid bestaat, dat 
hun geweten hun gehoorzaamheid aan een gege- 
ven bevel verbood. 
En daarmede zijn wij het volkomen eens. 
Wij zijn niet blind voor de gevaren, die daarin 
schuilen. Lieden, die erop uit zijn alle gezag te 
ondermijnen, zullen zich graag achter het gewe- 
tensconflict verschuilen. Ze zullen de Christenen 
graag voor hun karretje van gezagsondermijning 
spannen. 
Maar wij staan juist sterk tegenover dergelijke 
lieden, wanneer blijkt, dat in onze samenleving 
terdege rekening wordt gehouden met gewetens- 
bezwaren en men allerlei motieven, die zich als 
zodanig aandienen, doch er in wezen niets mee 
te maken hebben, terdege onderkent. 
Zijn de mannen in Indlë, die weigerden het bevel 
van hun meerderen op te volgen geen raddraaiers 
geweest, doch kerels, die om des gewetenswille 
niet anders konden, dan zullen wij daarvoor res- 

(vervolg op pag. 6.) 
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ü nige tijd geleden belde een oud-illegale vriend 
^ ons op, teneinde ons te attenderen op een artikel 

in „Ons Baken", „Op Korte Golf" van 4 Dec. J.I., 
waarin het wangedrag van uw dienaar aan de kaak 
werd gesteld. 
Zo'n telefoontje doet ons genoegen. Niet om de 
boodschap, maar om de boodschapper, die daarmee 
bewijst, de normale regel van fatsoen te respecteren, 
dat men alvorens op een beschuldiging in te gaan de 
beschuldigde moet horen. Dan kwam er nog een 
anonieme brief, waarin de bewuste passage rood om- 
lijnd was. Onze dank voor de goede bedoeling 
daarvan. Ons vraagteken voor die anonimiteit. 
Die rode lijntjes liggen voor ons en we zullen de 
lezer niet lang in het onzekere laten, na hem verteld 
te hebben, dat het citaat in een artikel van de Heer 
Scheps himself; „Zorgen der Vrijlating" staat en dat 
daarin de Heer Frederiks en de N.S.B. aan de orde 
gesteld zijn, in welk frame de heer S. zich genoopt 
voelde tot de volgende uitlating: 

„Men staat trouwens zelfs bij de Illegaliteit 
voor wonderen. Wie herinnert zich niet hoe fel 
C. A. van de Hooft in de nummers van „De 
Vrije Stem" (Zaterdag 20 Sept. 1947) de heer 
A. fanse, eens te Biggekerke (Z.) heeft bestre- 
den vanwege diens ongelukkige houding in de 
jaren der bezetting aangenomen. Thans mag deze 
A. fanse, als medewerker aan een standaardwerk 

en 

Zo niet, Ecellentie! 
Courantenlezen is een hobby van me. Des 

avonds onderuithangend in een stoel, een 
tweede onder je benen, en dan onder het ge- 
not van een kop koffie — die meestal koud 
staat te worden, tot ergernis van mijn vrouw 
— en wat zachte radiomuziek („Er hangt een 
paardehoofdstel aan de muur", want iets an- 
ders hoor je niet vaak!). 
Helaas is mijn hobby er een, die me geen 
onverdeeld genoegen verschaft. Vanwege som- 
mige artikelen die me niet al te best liggen. 
Zo ook deze week. 
Een klein krantenberichtje, weggefrommeld in 
de linkerbenedenhoek van pagina 2. Het luidt 
zo: „Hij vond het erg wreed en hard om te 
zeggen. Baron F, van der Straten.—\Vaillct, 
Belgisch minister voor Volksgezondheid en het 
gezin. Maar hij zei het toch maar en het kwam 
er op neer, dat Rotterdam er in economisch 
opzicht beter aan toe is dan een stad, die niet 
door een bombardement werd getroffen. De 
Belgische steden zitten straks met hun oude 
verouderde outillages, terwijl het in de Maas- ) ^ 
stad over enige tijd alles nieuw zal zijn wat 
de klok slaat." 
Kijk, van zo iets krijg je een weeë smaak in 
je mond. Over die verouderde outillages heeft 
Zijne Excellentie gelijk. Misschien tenminste. 
Maar dat hij zo iets durft zeggen, daarvan 
word ik misselijk. 
Rotterdam, nog herinner ik me die stralende 
middag van de 14e Mei 1940, toen we die 
rookkolom van de vuurgloed, die het hart van 
onze eerste havenstad verteerde, omhoog 
zagen stijgen. 
Rotterdam, ik weet nog het gevoel dat ik had, 
toen ik voor de eerste maal over de vlakte 
liep, toen de tranen je naar de ogen drongen 
bij het zien van wat eens huizen, straten en 
pleinen waren. 
Rotterdam, wat betekende dit woord voor ons 
in de donkere bezettingstijd! De naam van de 
stad was immers het symbool van ons verzet, 
het onderwerp, dat menige verzetsdichter in- 
spireerde tot de droevige poëzie, die ons zo 
vaak tot steun was. 
Rotterdam, nog is deze naam verwant aan een 
laaiende vuurzee, aan verminkten en doden, 
tientallen, honderden. Aan opgejaagde men- 
sen, aan verlies van veel wat dierbaar en ver- 
trouwd was. 
Het is beter, veel beter, een stad te hebben, 
die niet zo modern is. en waar niet alles nieuw 
is, wat de klok slaat, dan een stad met een 
kerkhof, een oorlogskerkhof met graven van 
honderden stedelingen, die eens vielen als 
slachtoffer van Hitler's terreur. 
Laat de wereld dit diep tragische gebeuren 
toch niet neerhalen tot het pure materialisme 
van elke dag. 
Zijne Excellentie vond het erg wreed en hard 
dit te zeggen. 
Inderdaad, het is zelfs tè wreed en tè hard. 

„FREEK." 
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optreden in gezelschap van Ir. H. van Riessen. 
Redacteur van „De Zwerver". Daarbij slaat men 
onwillekeurig de nummers van „De Vrije Stem" 
van 20 Sept. en 15 Oct. 1947 op, herleest de 
artikelen van C. A. v. d. Hooft, liquidateur van 
de G.O.I.W. (omdat er niets meer te doen 
viel) en vraagt zich af: hoe is dit alles mogelijk? 
Oud-illegaal Ir. van Riessen samen met de 
fanse's een boek, de Frederiksen worden in won- 
derlijke processen betrokken en de Nationaal- 
Socialisten organiseren zich." 

Met een hardnekkigheid een betere zaak waardig 
houden de Heer Scheps en zijn vrienden vol, ver- 
dachtmakingen te lanceren tegen de oud-illegale wer- 
kers zonder de beschuldigden eerst te horen. Men 
herinnert zich de f 50.000.— van de heer Voorhoeve 
en de „Tweede Kamerzetel" van mij wel. Men 
vraagt zich af, welke bedoeling deze heren daar 
toch mee hebben, temeer daar zij met alle middelen de 
herbundeling der illegaliteit via de goede verstand- 
houding zoeken. Men vraagt zich af, of de Heer S. 
wel eens van een telefoon gehoord heeft, waarmee 
men laster bij de belasterde, verdachtmakingen bij de 
verdachtgemaakte kan verifieren. 
De „catch as catch can"-methode van de Heer S. 
c.s., die de democratie zo liefhebben, heeft ons de 
nutteloosheid doen inzien, een discussie met zijn bla- 
den op een peil te houden, waar vruchtbare resul- 
taten van te verwachten zijn. 
Edoch, het leven is sterker dan de leer en hier is 
dan Uw dienaar om iets van dit verhaaltje te zeg- 
gen. Niet zozeer om de insinuatie recht te zetten ais 
wel om op de gevaarlijke mentaliteit te wijzen die 
uit dit stukje blijkt; de onchristelijke mentaliteit van 
„wraak tot het bittere einde". 
Eerst de insinuatie. Het is geen standaardwerk, maar 
de bundeling van een serie artikelen over wijsbegeer- 
te en levenspraktijk door de heren Spier. Daaraan 
werkte een tiental schrijvers mee. Het boek was voor 
de oorlog al gezet en de drukproef werd in de eerste 
oorlogstijd gecorrigeerd. Dat de Heer Janse daar- 
aan meewerkte wist ik toen vermoedelijk wel, maar 
was ik mij bij het overleg met de samenstellers na 
de oorlog geen ogenblik bewust. Ik vernam het pas 
van outsiders, die het boek aangekondigd gezien 
hadden. 
In formele zin is de aantijging van de heer Scheps 
dus weerlegd. Hij had zulks door de telefoon kun- 
nen vernemen, indien hij niet om de een of andere 
reden tot het onmiddellijk lanceren van zijn stunt via 
de pers besloten had. 
Verontschuldig ik mij nu, tezamen met de Heer 
Janse aan een boek geschreven te hebben? In genen 
dele. Het bovenstaande betrof slechts een formele 
weerlegging. 
Ik zal het duidelijk stellen. Over het onderwerp 
„Wijsbegeerte en Levenspraktijk" wil ik wel teza- 
men met de Heer Janse, maar zou ik nimmer tezamen 
met de Heer Scheps willen schrijven. Wel met een 
man, die uit vaste overtuiging, meende gehoorzaam 
aan Gods woord te zijn, maar daarin dwaalde, geen 
verrader of NSB-er was, maar een dwaalleraar, en 
daarvoor gestraft is. Niet met de Heer Scheps, wiens 
leer de nationale en illegale harmonie is en wiens 
praktijk het modderbad der verdachtmakingen niet 
schuwt. 
Niet met de Heer Scheps -7- en dat is de reden, 
waarom we reageren — die niet beseft, dat de straf 
de beëindiging der zaak is, die niet inziet dat als 
Christus een mens vergeeft, wij hebben te vergeven; 
dat wij, als de berechting afgesloten is, met het in- 
zicht in ons eigen zondige leven hebben te zwijgen 
en de hand te reiken. 
Moet men daarna klaar staan om met de dwaler van 
voorheen alles te ondernemen, b.v. een boek over 
het verzet te schrijven? Neen, want daarin had hij het 
rechte inzicht niet. Wij wel? Wat mijzelf betreft: door 
schade en schande geleerd, en eenmaal het goede in- 
zicht hebbende, nog dikwijls struikelende. Maar noe 
dan ook, tenzij de dwaler het goede inzicht inmid- 
dels veikreeg en bereid is in zo'n boek duidelijk af- 
stand te nemen van zijn persoonlijke dwaling, zou 
men een samenschrijven zelfs niet moeten overwegen. 
Geheel anders ligt de zaak met betrekking tot een 
boek als het onderhavige, een boek over wijsbegeerte. 
Waar berechting en berouw is, daar hebben wij niets 
meer te vertellen. Daar mogen we alleen maar dank- 
baar zijn en welwillend. God zal in het eind over 
het hart oordelen en de Farizeeërs krijgen op z'n 
minst geen voorrang. 
De orde van zaken is daar een andere dan die van 
brave en boze mensen. 

H. v. R. 
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Russen kan men vrij afdoende bestrijden door ze 
te bestrooien met een mengsel van half kalkstikstof 
en half kainiet bij droog weer als er enige vorst 
wordt verwacht. („De Boerderij ). 

Foei, wat een bloeddorst en dat nog wel in het vak- 
blad van hen wier leven, volgens de dichter, zo ge- 
noeglijk voortrolt. Doch laat Minister Schokking 
deze tip des gerusten landmans in gedachte houden, 
't Geeft enige zekerheid. Laat Uncle Sam dan het 
atoomgeheim maar diep in zijn zak wegstoppen, ijs 
en weder dienende zijn kalkstikstof en kainiet ook 
vrij afdoende. 

GEMEENTE-PAARDEN worden op ruime voor- 
waarden en billijke premiën verzekerd tegen 
sterven, ziekten en ongevallen, die 
afmaking noodzakelijk maken, ongeneeslijke kreu- 
pelheden, enz. 

door de „ASSUMIf" van 1896 
Pieter Bothstraat 34-38, 's-Gravenhage. 

Tal van Gemeente-paarden werden reeds tot volle 
tevredenheid uitbetaald. 

(Tijdschrift voor Overheidsadministratie). 

Mijn geestesoog ziet die uitbetaalde paarden, tevre- 
den gnuivend als ambtenaren op loondag, met de 
hoef op de volle beurs (voor zover de „ongeneeslijke 
kreupelheden" die houding toelaten), het kantoor van 
de Assumij uitdrayen. 

Bij het Concertgebouw-orkest te Amsterdam kan 
geplaatst worden een fluitist (tevens piccolo). 

(Adv. „Trouw"). 

Waarom die fluitist tevens piccolo moet zijn is ons 
niet duidelijk. We vinden het niet aardig tegenover 
de slagersjongens. Die fluiten meestal veel beter dan 
Piccolo's. 

Eenheidsvakcentrale, afd. Deventer. Grote open- 
bare debatvergadering op Maandag 29 Nov. '48 
in zaal H.U.Z. Aanvang 8 uur. Toegang 15 cent. 
Sprekers: B. Blokzijl en Woudenberg. 

(„De Waarheid"). 

Ons geheugen wordt zwak. We hebben vaag de 
indruk, dat we lang geleden ook al zo'n advertentie 
gelezen hebben. In welke krant kan dat toch ge- 
weest zijn? 

Onder daverende toejuichingen riep Blokzijl uit: 
Alle arbeiders georganiseerd in het W.V.V., dus 
ook die van de E.V.C. en het N.V.V., zullen 
weigeren de wapens op te nemen tegen de helden 
van Stalingrad, tegen de volkeren van de Sowjet- 
Unie. („De Waarheid"). 

Ja, dat hebben we toch ook al eens eerder gelezen. 
Maar toen stond er inplaats van Sowjet-Unie: het 
Duitse Rijk. 't Is goed, dat we het weten, dat er weer 
lieden met „de armen over elkaar" zullen staan als 
we aangevallen worden. 

Dr. Edward Strecker, een Amerikaans psychiater, 
heeft als zijn mening te kennen gegeven, dat 
maarschalk Stalin in zijn jeugd van zijn vader een 
brute behandeling heeft ondervonden en dat er 
overeenkomst bestaat tussen de jeugdervaringen 
van Stalin, Hitier en Mussolini. In een lezing voor 
het nationaal medisch centrum van de vloot ver- 
klaarde Dr. Strecker, dat de drie genoemde man- 
nen allen „geleden hebben onder liefdeloos bruut 
gezag en in sterke mate aan hun moeders gehecht 
geraakten." Dr. Strecker vroeg zich af, of „het 
rigoureuze vaderlijk gezag van hun jeugd in deze 
mannen een afkeer kan hebben opgewekt van alle 
gezag buiten het hunne". (Dagbladbericht). 

Vreemde gevolgtrekkingen kunnen die psychiaters 
soms maken. Wij met ons domme boerenverstand zou- 
den zo zeggen, dat die vaders van Stalin, Hitier en 
Mussolini blijkbaar al vroeg hebben ingezien wat 
voor vlees ze in de kuip hadden. Als iedereen zo 
verstandig was geweest als zij, zouden we nu geen 
psychiaters nodig hebben om voor ons uit te pluizen 
waar deze heren hun bruutheid vandaan hadden. 



MAATSCHAPPELIJKER 
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Onder „Full Employment" verstaat men kort- 
weg het streven naar vollediger werkgelegen- 

heid, waaraan een mens zich geheel kan geven 
en waaruit de bevrediging voortvloeit, die ar- 
beidsvreugde genoemd wordt. Mr. J. Metz, dit 
probleem besprekend in het licht van de „arbeids- 
markt" vóór en de „werkgelegenheid" né, de be- 
vrijding, zegt hierover o.a.; 

„De winst zou kunnen liggen in een doelbe~ 
wuster streven naar vollediger werkgelegenheid, 
wanneer dus bij het welvaartsstrcven niet wel' 
vaart a tout prix, hoe ook. desnoods met het 
onderhoud van grote aantallen werklozen op de 
koop toe, wordt nagestreefd, doch ernstig ge- 
probeerd wordt een welvaart te bereiken, waarbij 
zoveel mogelijk iedereen werk heeft, werk dat 
hij „aan" kan en waar hij plezier in heeft en dat 
zo eerlijk en zo goed mogelijk is verdeeld. Het 
zoeken naar zo groot en zo juist mogelijke werk- 
gelegenheid en het eerlijk aansnijden en delen 
van „de koek van de werkgelegenheid" zijn dan 
eigenlijk even zovele plichten van ons allemaal, 
zowel afzonderlijk als gezamenlijk, omdat wij 
voor ons zelf en voor onze kinderen het geluk van 
werk te hebben en van het juiste werk te hebben 
willen bereiken! (De Tijd, 13 Nov. 1948), 

Hieruit spreekt duidelijk de gerichtheid „naar 
maatschappelijker werkgelegenheid!" Uiterst 
moeilijk ligt dit probleem op de lijn van de werk- 
loosheid-, waarbij het wachten op en het aanvaar- 
den van werkgelegenheid, deze ideële gerichtheid 
in werkelijkheid of in schijn tot een fictie maakt 
of stempelt tot een onvervulbare wens. Bij het 
bestrijden en indammen van de werkloosheid, is 
deze ideële gerichtheid van het grootste belang 
om meer dan ooit, en vooral ten opzichte van 
jeugdige personen, alle moderne middelen op 
verantwoorde wijze toe te passen; vrijwillige 
jeugdregistratie, beroepskeuze-voorlichting, psy- 
chotechnisch onderzoek, de peilingen naar vraag 
en aanbod, de plaatselijke opleidingsmogelijkhe- 
den, enz. 

Iedere arbeider met gezond verstand en zelf- 
respect zal met het streven naar maatschap- 

pelijker werkgelegenheid volkomen instemmen. 
Talrijke christelijke en katholieke werkgevers of 
met hen gelijk te stellen personen, zullen dit edel 
inzicht gaarne tot het hunne maken, omdat het 
een streven is naar de erkenning en de waar- 
dering van de menselijke persoonlijkheid en de 
Christelijke persoonlijkheid. De betrachting van 
dit inzicht is een heerlijke manifestatie van het 
levensbeginsel, dat de arbeid op een veel hoger 
plan brengt, en waardoor de arbeid begeerd wordt 
als een geluk en een zegen. 
Zou men bovendien op betere wijze de arbeidsrust 
kunnen bevorderen of behouden? Het komt ons 
voor, dat bij de doorvoering van de Publiek- 
rechtelijke Bedrijfs Organisatie, deze gedachten- 
gang katholieken en andere Christenen sterker 
kon beïnvloeden en daardoor veel tegenstellingen 
oplossen. Daarom halen wij met instemming de 
woorden van Prof. Romme aan, gesproken op het 
achtste partijcongres van de K.V.P. op 13 No- 
vember j.1.: 

„Als de P.B.O. mislukt, dan komen we voor het 
alternatief: óf de massa ondergeschikt aan het 
kapitaal, óf de gesocialiseerde maatschappij. We 
moeten de ernst van deze zaak goed beseffen. 
We moeten komen tot een systeem, waarin het 
sociale en economische leven is ingesteld op 
de natuur van de mens. De P.B.O. is niet meer 

dan een bijdrage tot dit doel: waf in de bedrijfs- 
tak werd begonnen moet worden doorgetrokken 
in de onderneming!" 

Scherp richtte spr. zich tegen die werkgevers- 
instanties, die de P.B.O. trachtte te verhinderen 
en die deze redelijke, menswaardige, maatschap- 
pelijke orde eventueel willen afwijzen. Laten wij 
toch bedenken, zoals onlangs een eminent pries- 
ter zei, dat „het doodskleed geen zakken heeft!" 
Niets aan aardse goederen nemen wij mee in het 
graf en naar de eeuwigheid. Alle families sterven 
uit. Hun kapitalen en rijkdommen gaan in andere 
handen over. In het licht van de eeuwigheid krijgt 
het streveii naar P.B.O., naar een rechtvaardige 
sociale orde en naar maatschappelijker werkge- 
legenheid een ontzaggelijke betekenis. Leidende 
persoonlijkheden kunnen zich in de ogen van God 
onmetelijk verdienstelijk maken, door ondanks 
strijd en tegenwerking, verdachtmaking en laster 
en zelfs twijfel aan hun katholiciteit of christe- 
lijkheid, Hem in hun evennaasten te dienen. Hun 
arbeid is een voortdurend bouwen aan de nieuwe 
gemeenschap, aan de maatschappij, gegrondvest 
op de christelijke orde. Sociaal werk in het alge- 
meen en maatschappelijk werk in het bijzonder, 
dat uitgaat van het levensbeginsel moet leiden tot 
maatschappelijker werkgelegenheid. Het gevleu- 
gelde gezegde, de juiste man op de juiste plaats, 
geldt evenzeer voor ondergeschikten als voor lei- 
ding-gevende functies. 
Het laatste is niet het minst belangrijke. Grote 
en kleine werkgevers verkeren in de mogelijkheid 
om mensen gelukkig of ongelukkig te maken. 
En wie zal durven te ontkennen, dat er nooit met 
mensenlevens en zelfs met zielen gespeeld werd? 
Sociale afdelingen van fabrieken, bedrijfskernen, 
ondernemingsraden of hoe men het ook noemen 
wil, kunnen prachtig werk verrichten. Algemene 
bedrijfsbelangen, economische en sociale maat- 
regelen, personeelsaangelegenheden, kunnen niet 
beter behartigd en gediend worden, dan wanneer 
„allen een zijn". 
Stralen volhardende arbeid, succesvolle initiatie- 
ven en gezamenlijke krachtsinspanning van onder- 

Werf: 

een abonné. 

Liever: 

TWEE! 

geschikten niet naar de leidende Instantie toe? 
Waarom houden sommigen zich dan blind en ge- 
dragen zij zich klein menselijk in hun oordeel en 
waardebepaling? Naar de gronden hiervan be- 
hoeft heus geen enquête te worden ingesteld. De 
menselijke zwakheden en de minder edele motie- 
ven zijn voldoende bekend. Hier kan het streven 
naar maatschappelijker werkgelegenheid heilzame 
middelen toepassen als: taakinventarisatie, func- 
tie-analyse en werkklassificatie. Heilzame mid- 
delen, ja, mits juist aangewend door de overheid 
of de directie en gebaseerd op een volledig onder- 
zoek, zowel verticaal als horizontaal, zonder 
„aanzien des persoons". Want ook in de hogere 
bedrijfs- of ambtelijke regionen schuilen soms 
onjuiste mensen op onjuiste plaatsen. 
Dit werk kan en mag alleen in handen liggen 
van deskundigen, aan wie de hoogste eisen gesteld 
dienen te worden van betrouwbaarheid, onkreuk- 
baarheid en rechtvaardigheid. Een dergelijk on- 
derzoek is natuurlijk ook veel meer dan een 
administratieve aangelegenheid, omdat men de 
taak en de functie moet zien in de levende 
mens, een mens, geschapen naar „Gods beeld 
en gelijkenis". 
Bij aanstelling en ontslag, bij promotie-mogelijk- 
heid en de bekroning van een levenswerk, bij in- 
krimping of uitbreiding van personeel, bij ziekte 
of ongeval, kortom in alle omstandigheden waar- 
in een bonafide werknemer kan verkeren, zal dit 
verheven principe ons moeten leiden. Persoon- 
lijke voorkeur of afkeur voor iemand is steeds 
gevaarlijk. Het kruiwagen-systeem veroordeelt 
meestal zich zelf. Familieprotectie, ongewenste 
rivaliteit, enz., zijn onsympathieke verschijnselen 
met vaak even onsympathieke gevolgen; en zeker 
in strijd met het niet genoeg aan te bevelen 
streven naar het verrichten van een volledigere, 
bevredigende dagtaak. Hier liggen plichten, zoals 
Mr. Mets zegt, „voor ons allemaal, zowel afzon- 
derlijk als gezamenlijk". Bij de vervulling van 
deze plichten moeten wij, christenen en katho- 
lieken, voorgaan. Verscheidenheid in arbeid, 
functie, talent, enz. zal altijd blijven en daarom 
is het goed, dat wij het woord van de Navolging 
van Christus voor ogen houden: „Wie meer heeft 
ontvangen, mag er niet over roemen als op eigen 
verdiensten, en zich niet boven anderen verheffen 
of de mindere met minachting bejegenen; wamt 
hij is de grootste en de beste, die zich zelf het 
minst toeschrijft en het nederigst en vurigst zijn 
damk betuigt." 

„JAN PATRIOT". 

Volk 

en 

Dichter 

9 

Ik weet: ik ben geen dichter zoals velen 
wier mooie bundels gaan van hand tot hand; 
mijn verzen zullen wel geen wonden helen, 
doch in mij blijft de liefde tot mijn land. 
En, als ik weinig van de vreugd' kan zingen, 
zoals men van een dichter horen wil, 
ach, zie dan naar de dagelijkse dingen 
en zeg mij: waarom zijt gij droevig stil ? 

Ik wil geen mooie woorden hier gaan schrijven 
waarmee men eer en naam verkrijgen kan, 
wijl bunkerbouwers zich de handen wrijven 
en onze vrouwen wenen om hun man; 
ik moet teveel nog denken aan die kleinen 
wier vader viel voor recht en vree 
en aan de mensen die geen zon zien schijnen; 
men leeft zo weinig met hen meé. — 

Gij gevierde dichters die gaan dichten 
van sterren, bloemen en een bleke maan, 
wil toch Uw dichtersziel eens richten 
op dit geschonden volk en zijn bestaan; 
want, als nu Uw stem niet meer wil wezen 
de tolk van eigen volk in bitt're nood, 
ach, laat dan Uw verzen ongelezen: 
een volk gaat in z'n eigen dichters dood 1 

Harm. de Jong 
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ï Een historisch verhaal 

i van Schouwen-Duiveland 

De ochtend van de Vrijdag ging voorbij. 
Om half een in de middag werd de 
ambtenares overgebracht naar een ander 
huis. Daar zaten vier Duitsers, waar- 
onder Zollsekretar Clause en de Orts- 

kommandant van Zierikzee. Clause telefoneerde 
toen zij binnengebracht werd en zij kon nog juist 
horen, dat hij zei: „Die Frau haben wir auch". 
Zij werd verhoord, maar -— natuurlijk, want zij 
had met de hele zaak niets te maken — dit 
bracht de Duitsers niet veel verder. Zij werd weer 
naar het Wehrmachtsheira teruggebracht. Even 
later reed er een boerenwagen voor en moest 
zij instappen. Zij zag, dat er een aanal mannen 
op de wagen zat. Sommigen herkende ze, zoals 
Van der Beek. De wagen reed naar het door de 
Duitsers gevorderde huis van de burgemeester, 
waar, nadat men een half uur gewacht had, Jork 
werd ingeladen. Toen begon de reis, de tocht vol 
ellende, die zou eindigen in de Slotlaan van Re- 
nesse. Niemand mocht spreken en sommigen 
moesten op de bodem van de wagen gaan lig- 
gen. Enkelen konden, weggedrukt in een hoek, in 
een ongemakkelijke houding zitten. Uren duurde 
die tocht. Soms fluisterden Jork en Van der 
Beek iets tegen elkaar om zodoende aanwijzin- 
gen te geven voor het verhoor. Tegen de avond 
bereikte men het voorlopig einddoel van de 
tocht: Brouwershaven. Daar werden allen in een 
boot gedreven en de enkelen, die hiervan getui- 
gen zijn geweest, spreken van een onmenselijke 
behandeling. De Duitsers schopten zelfs van de 
vrouw een enkel kapot. Het was donker en er 
viel een stromende regen, die allen in korte tijd 
doorweekte. De gevangenen moesten met de 
handen omhoog aan boord plaats nemen. Onder 
een steeds durende regen voer de boot de don- 
kere nacht in, een onbekende bestemming tege- 
moet. 
Zij hadden nauwelijks tien minuten gevaren, toen 
er boven het geklots van het water en het ge- 
luid van de regen een plons weerklonk, onmid- 
dellijk overstemd door Duitse vloeken en com- 
mando's. Jork was over boord gesprongen. Schijn- 
werpers flitsten aan en er werd hevig geschoten. 
Maar even later schoof Jork's gestalte in het 
licht van de schijnwerpers als een donkere schim 
over de dijk en verdween aan de andere kant. 
Nooit heeft men meer iets van hem gehoord. 
Later, veel later vond men het lijk van een mili- 
tair in Duits uniform. Een dokter constateerde 
een schotwond en dacht, dat de man in het inun- 
datiegebied door het ijs was gezakt en verdron- 
ken. Was het Jork ? Het is vrij zeker, want 
niemand heeft hem ooit teruggezien. 
De tocht werd voortgezet. Allen moesten nu 
voorover op het dek gaan liggen en bij elke man 
kwam een Duitser te staan, die de kolf van zijn 
geweer op de rug van zijn slachtoffer zette. 
Niemand mocht zich verroeren, elke beweging 
had een stompen met een geweerkolf en een 
schoppen tot gevolg. Niemand weet, hoe de ver- 
horen verlopen zijn, maar de Duitsers moeten 
geweten hebben, dat Van der Beek de leider was, 
want hun speciale aandacht gold hem. En hij was 
het, die de zwaarste mishandelingen moest ver- 
duren. 
De boot liep de haven van Ouddorp binnen en 
vandaar werden de gevangenen per auto naar 
Middelhamis gebracht, waar een door de Duit- 
sers samengestelde rechtbank hen wachtte. De 
verhoren hebben geduurd van Vrijdagsavonds 
half elf tot de volgende morgen. Ook hier bleek 
weer, dat Van der Beek als de leider bekend 
stond, want hij moest het eerst verhoord worden 
en ook hij werd het ergst mishandeld. In de 
vroege uren van de Zaterdagochtend liet men de 
vrouw vrij. Er was nu wel duidelflk gebleken, 
dat zij met het hele geval niets had uit te staan. 
De anderen werden veroordeeld tot de dood door 
ophanging, ook de zwaargewonde, die in Zierik- 
zee was achtergebleven  
Toen op die Donderdagavond langs de dijk het 
gevecht plaats vond en hij gewond werd, lieten 
de Duitsers hem achter, terwijl zij de anderen 
arresteerden en overbrachten naar Zierikzee. 
Uren lag hij daar, zwaar gewond en uitgeput door 
bloedverlies. In de loop van Vrijdag werd hij 
door de Duitsers weggehaald en vervoerd naar 
Zierikzee. 's Avonds omstreeks zes uur werd er 

Sbai 

in Renesse 

door Kees Bauer 

aan het Rooms-Katholieke ziekenhuis gebeld en 
tien, twaalf Duitse soldaten droegen een zwaar 
gewonde man naar binnen. Zijn kleren waren 
doornat, zijn wonden niet verbonden en zijn voe- 
ten totaal ontveld. Hij had koorts en de zusters, 
die hem verbonden en in bed legden, geloofden, 
dat hij longontsteking had. Soms ijlde hij, op 
andere ogenblikken was hij weer bij bewustzijn. 
Behalve een schotwond aan het achterhoofd, wa- 
ren zijn linker- en rechterschouder doorboord, 
waarbij ook de longtoppen geraakt waren. Tot 
de zuster, die hem verpleegde, zei hij; „Zuster, 
die schoten in mijn beide bovenarmen hebben ze 
mij gegeven om me te martelen". Hij 'was daar 
niet lang, want nog diezelfde nacht om half twee, 
terwijl in Middelhamis het verhoor van de ande- 
ren plaats vond, haalden de Duitsers hem weer 
weg. 
Na de veroordeling in Middelhamis, werden de 
negen anderen naar Ouddorp teruggebracht, 
waar vandaan men hem in de avond met de boot 
naar Brouwershaven vervoerde. Per auto ging 
het toen naar Haamstede, waar zij in een kleine 
bunker bij het slot werden opgesloten. Na hun 
gevangenneming in de nacht van Donderdag op 
Vrijdag hadden zij niets meer gegeten of ge- 
dronken en het was nu Zaterdagavond  
Diezelfde dag waren, in verband met de gevan- 
genneming en de ontsnapping van Jork, zeven 
Armenen gefusilleerd  

Enkele dagen eerder, op 5 December, hadden 
de Duitsers een jongen van vijftien jaar ge- 

vangen genomen, omdat hij niet voor hen wilde 
werken. Ze hadden hem opgesloten in een bun- 
ker, dicht bij die, waar de andere gevangenen 
zaten. Hij wist niets van hetgeen zich in en om 
Haamstede had afgespeeld, maar op de avond 
van de 9e December, de Zaterdagavond, waarop 
de negen terdood veroordeelden in de andere bun- 

verbeten koppigheid antwoordde hij: „Hang me 
dan maar op!" Toen werd hij naar zijn bunker 
teruggebracht. 
De nacht van Zaterdag op Zondag ging voorbij. 
Na de regen van de vorige dagen kwam er een 
wintermorgen, helder en klaar. Een strakke, 
blauwe lucht koepelde zich over het eiland en 
bracht een pittige koude. 
In het kleine Gereformeerde kerkje van Haam- 
stede stond de dominee op de preekstoel. Plotse- 
ling werd hij weggeroepen en de enkele afwezige 
woorden, die hij sprak, hingen nog in de stilte 
boven de ongeruste verwondering van de ge- 
meente, toen hij reeds vertrokken was. Zijn vrouw 
bracht hem de boodschap over: Hij moest geeste- 
lijke bijstand verlenen aan tien terdood veroor- 
deelden. Misschien zijn dit de zwaarste uren van 
zijn leven geweest, de ogenblikken in de bunker 
en het moment, waarop hij uit het duister weer 
in het zonlicht trad, met achter zich de stemmen 
van de mannen, die het Lutherlied zongen: Een 
vaste burcht is onze God i). 
Even later haalden de Duitsers de jongen, die in 
de andere bunker was opgesloten en toen wist 
hij, wat er gebeuren ging. Buiten stonden twee 
Duitse officieren en een Hollands meisje, dat op 
een groepje mannen wees en de officieren vroeg, 
wat er met die mensen gebeuren moest. Eén van 
de officieren zei, dat ze opgehangen zouden wor- 
den. De jongen keek naar de mannen; opge- 
hangen, het drong niet ten volle tot hem door. 
Hij zag, dat ze niet geboeid waren, maar hoe 
zouden ze ook kunnen ontsnappen, het wemelde 
van de Duitsers. 
Er kwamen twee wagens aanrijden, een huifkar 
en een lage bandenwagen. De jongen zag, hoe 
de mannen, in de huifkar moesten stappen. Toen 
moest hij zelf met een aantal soldaten op de 
andere wagen gaan zitten. 
„Ga plat op de bodem van de wagen liggen", zei 
er een, „als je moeder het ziet, schrikt ze zich 
dood". Hij deed het. De karren zetten zich in be- 
weging. In draf ging het door de lange laan van 
het slot Haamstede, aan- het eind daarvan linksaf 
in de richting van Renesse. Overal langs de weg 
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Voorop de huifkar, daarachter de wagen met soldaten. 

ker werden opgesloten, vroeg een Duitse officier 
hem, wat hij wilde: Werken of opgehangen 
worden. 
Wat weet een mens van opgehangen worden? 
Is het mogelijk, dat een jongen van vijftien jaar 
de betekenis van die woorden ten volle kan pei- 
len, zo hij ze wel ernstig neemt? En met een 

stonden Duitsers met machinegeweren. Honder- 
den militairen waren voor deze gelegenheid 
samengetrokken om die smalle, bochtige weg 

i) Zie hiervoor ook de In Memoriam-pagina van 
ons Kerstnummer, waarin deze mannen zullen 
worden herdacht. 



van Haamstede naar Renesse te bewaken. En 
daartussen reden de wagens; voorop de 
huifkar met de mannen, daar achter de 
wagen met soldaten, waartussen op de bo- 
dem een jongen lag. Een van de gevangenen 
gooide een handschoen uit, misschien had hij er 
een briefje met een laatste boodschap in verbor- 
gen, maar een soldaat sprong van de wagen en 
raapte de handschoen op. Bij de kerk in Renesse 
reden de wagens rechtdoor, in de richting van de 
duinen en het strand. Toen stopten ze. De terdood 
veroordeelden werden in een houten gebouwtje 
gebracht en daar is hun waarschijnlijk het vonnis 
voorgelezen. 
Buiten stond de jongen. Na vijf minuten kwamen 
allen weer naar buiten en moesten zij achter 
elkaar naar de Slotlaan lopen. De jongen beefde, 
hij begreep nog niet, wat er gebeuren ging met 
die mannen en met hem. 
Een Duitser had hem gezegd: „Je zult het straks 
wel zien". 
Ze liepen de Slotlaan in, twee lange rijen eiken. 
Daar zagen zij het. Tussen twee bomen was een 
dwarspaal aangebracht, waaraan de stroppen 
hingen. Er onder was een lage bank. Twee sol- 
daten zetten een draagbaar neer, waarop onder 
dekens een man lag, de zwaar gewonde, die van 
de terechtstelling getuige moest zijn in de weten- 
schap, dat als hij enigszins hersteld was, hem 
hetzelfde lot wachtte. Een wurgende ontzetting 
maakte zich van de jongen meester. Hij zag, hoe 
de mannen op de bank gingen staan, wezenloos 
en als versuft — zij hadden na hun arrestatie 
geen eten of drinken gehad —; hij zag, hoe een 
Duitser hun de strop omdeed. Toen mocht hij zich 
omdraaien. Sommige Duitsers wendden het ge- 
zicht af, anderen lachten  
Het duurde enkele seconden, toen hoorde hij een 
stem naast zich; „Guck mal". 
Hij keek en zag het  

Inmiddels hadden de Duitsers aan vijf mannen 
uit elke gemeente bevolen, dat zij om elf uur 

bij de Slotlaan van het Kasteel Moermond in Re- 
nesse moesten zijn. Meer dan een uur wachtten 
zij. Toen moesten zij komen en ook zij zagen 
het  
De drie gebroeders Jonker zagen hun broers 
Leendert en Joost  
De vader van Jan Verhoef zag zijn enige zoon  
En daarboven stond strak en zuiver het blauw 
van de zonnige winterdag. 
Een dag later overleed de gewonde en de Duit- 
sers hingen hem op dezelfde plaats, waar zijn 
vrienden, die men reeds had weggehaald en be- 
graven, waren gestorven. 

Hier eindigden de vérhalen, die de vijf man- 
nen mij gisteren vertelden. Er is nadien niet 

veel meer gesproken en met een handdruk zijn 
wij uit elkaar gegaan. Vanochtend heb ik de bun- 
ker bezocht. Ik heb op een duin gestaan en ik 
zag daar de geweldige versterkingen, die de 
Duitsers gebouwd hadden. Hier en daar stak een 
geschutskoepel donker af tegen het lichte zand. 
Langs het mulle duin ging ik weer omlaag en 
toen ben ik begonnen met mijn tocht, die aan- 
ving bij de bunker in Haamstede en zal eindigen 

V 

MEDEWERKERS.... VOOR! 

Ofschoon reeds verschillende oud-LO'ers en 
KP'ers „Ontsnapping uit de bunker" koch- 

ten en niettegenstaande ook buiten deze kringen 
voor dit historische en interessante verhaal be- 
langstelling blijkt te bestaan, is de oplage nog 
niet uitverkocht. 
Dat valt ons -— eerlijk gezegd — tegen. 
Wij dachten, dat iedere Zwerver-lezer één 
zaak dicht aan het hart droeg; de Stichting! 
Dat hebben we toch niet mis? 
Zij, die nooit iets voor collecte- of propagan- 
dawerk hebben gevoeld, krijgen hier hun kans. 
Iedere abonné schaft zich, tegen de prijs van 
f 0.35 per stuk, vijf of meer exemplaren van 
deze brochure aan en verspreidt die onder zijn 
kennissen en familieleden. Het is een zeer een- 
voudige vorm van propaganda, maar de resul- 
taten behoeven er niet minder om te zijn, want 
de opbrengst van elk verkocht exemplaar gaat 
naar de Stichting! 
En zou ook iedere lezer van ons blad niet be- 
lang stellen in de groei van „De Zwerver"? 
Ook daarom moet voor „Ontsnapping uit de 
bunker" bij allen .— dus ook in uw kring ■— 
interesse worden gewekt. 
Bij een kiant zijn twee soorten medewerkers: 
zij, die het blad schrijven en samenstellèn en 
zij. die het groot maken. De laatste categorie 
wordt voor het grootste deel door de lezers 
gevormd. Ook deze categorie kan actief werk- 
zaam zijn en zover is het nu! 
Medewerkers  voor! 

in de Slotlaan van het Kasteel Moermond bij 
Renesse, dezelfde weg, die eens een huifkar ging. 
Ik loop door de Slotlaan van Haamstede. Het is 
— als toen —een heldere, zonnige dag. Boven de 
bomen staat het onveranderlijke blauw en er is 
een tinteling van herfst in de lucht. Mijn voeten 
schoppen tegen de eikels, die in een dikke laag op 
de grond liggen. Aan het eind van de laan neem 
ik afscheid van mijn gastheer en dan ga ik de 
lange weg naar Renesse. De morgen is stil en 
slechts zo nu en dan is er een teken van leven 
bij een van de huizen of de kleine boerderijen. 
Het is niet de weg, die ik gisteren met de bus 
gereden heb. Deze is smaller, bochtiger, maar 
veel mooier. Ik weet, dat ik de boomgaarden en 
de weiden, de huizen en de boerderijen zie, zoals 
zij die gezien moeten hebben: stil en vredig in het 
zonlicht, terwijl de natuur iets als een koele, klare 
belofte inhield. Niet de uitbundige jubel van de 
zomer, niet het tere verwachten van het voor- 
jaar, maar de bevrijde rust van een klare winter- 
dag. . , 
Een kar ratelt me voorbij en ik luister naar het 
geluid van de wielen op de weg, tot het wegsterft 
in een haast ademloze stilte. Het harde geluid 
van mijn voetstappen klinkt brutaal en ik ga op 
de berm langs de weg lopen. Zo ga ik die weg, 
een uur lang. Dan kom ik bij de kerk in Renesse. 
Gisteren was ik hier met de bus en vroeg ik mij 
af, waar zij gelopen konden hebben. Nu weet ik 
het, nu ken ik het spoor. Rechtdoor, waar een 
richtingbord wijst naar 't strand. Het wordt stil- 
ler, nu ik 't dorp uitloop, steeds verder staan de 
huizen en kleine villa's uit elkaar. Dan is er een 
laan aan mijn rechterhand, een lange laan met 
aan weerszijden bomen. Ik loop die in. Vijftig 
meter verder zie ik een hek. Moet ik daardoor, 
zal ik misschien halverwege de laan moeten zijn? 
En zo loop ik bijna voorbij de grote zwerfsteen, 
die langs de kant tussen twee bomen ligt. Ik 
draai me om en kijk nauwkeuriger: er staat een 
klein kruis gehouwen in die steen en daaronder: 
10 December 1944. Meer niet. 
Minutenlang sta ik daar. Ik zie tussen de bomen 
aan de andere kant van de laan de lucht. Dit heb- 
ben zg gezien, toen zij op die bank stonden. 
Dit  
En ik ervaar de volheid van al het gebeurde en 
ik weet, dat mijn reis naar Haamstede, mijn 
tocht langs de stille weg naar de Slotlaan van 
Renesse vergeefs zouden zijn geweest als ik ge- 
dacht had, nu deze historie te kunnen schrijven. 
Ik kan vertellen, wat ik gisteren hoorde. Maar 
wat woorden zijn er voor de sombere dreiging 
van de grijze najaarsluchten boven de uitge- 
strekte waterwoestentj van dit eiland; voor de 
bitterheid van de mannen, die mij vertelden, hoe 
de Engelsen soms lukraak bombardeerden op 
doelen, die geen militair belang hadden, terwijl 
zij toch onder de grootste gevaren van minuut tot 
minuut via de telefoon in Zierikzee van de mili- 
taire situatie op de hoogte werden gehouden; / 
voor de schampere lach, waarmee een hunner 
vertelt, hoe aan de overzijde in Noord- 
Beveland de geallieerden hun geschut voor de 
aardigheid lieten aftrekken door leken; voor het 
verhaal van die vrouw en die kinderen, die door 
een 's nachts overgestoken Engelse verkennings- 
troep van hun bed werden gelicht, in hun onder- 
goed mee moesten naar de overkant, daar drie 
dagen in een koude cel werden gesloten en toen 
op straat werden gezet, omdat zij geen inlichtin- 
gen konden verschaffen, terwijl de O.D. lange, 
uiterst gedetailleerde rapporten doorgaf; voor de 
bewondering en de dank in de stem van éen der 
mannen, als hij vertelt, dat geen van de veroor- 
deelden heeft gesproken, ook niet onder de 
zwaarste mishandelingen, zodat verder niemand 
werd gearresteerd en de spionnageberichtgeving 
via de telefoon voortgezet kon worden; wat woor- 
den zijn er voor deze dingen? 

Er zijn geen woorden meer zoals vaderland en 
trouw en geloof. Deze uitdrukkingen schieten 
hier tekort. 
Er is alleen een steen, een grote ruwe zwerfsteen 
tussen twee bomen, op de plaats, waar hun 
moede, gemartelde lichamen nog even hebben ge- 
staan in de klare winterdag, eer God hun zielen 
nam in Zijn grote, wijde rust. 
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Tn dit artikel wil ik U nog iets zeggen over 
■•■de zorg, die wij moeten wijden aan de oud- 
illegale werker, die nog steeds niet voor 100% 
valide is en zijn plaats in de maatschappij nog 
niet heeft gevonden. Veèlal hebben wij bij de 
verzorging te maken met een lichamelijke 
kwaal of met psychische storingen, die onder- 
scheiden kunnen worden in neurosen en 
psychosen. Het kenmerkende verschil tussen 
beide vormen van een defecte psychische toe- 
stand is, dat psychose in wezen een ziekte 
is, waardoor een persoon, die er aan lijdt, in 
conflict met de gemeenschap komt, terwijl de 
lijder met de een of andere neurose steeds in 
conflict komt met zichzelf. Bij de oud-illegale 
werker zullen wij meestel te maken hebben 
met een neurose en wel de rente-neurose of 
beter en duidelijker gezegd de begeerte- 
neurose. Deze begeerte-neurose ontstaat, 
doordat het individu gelooft, dat hij niet meer 
voor zichzelf kan zorgen. Dan volgen angst 
en spanning en om hiervan verlost te worden, 
ziet hij maar één mogelijkheid, om zijn wens 
vervuld te zien, n.1. dat anderen verder voor 
hem zullen zorgen. De patiënt komt al spoe- 
dig tot een stadium, waarin hij het normaal 
vindt, dat „Vadertje Staat" of in ons geval 
de Stichting 1940-1945, geheel voor hem zorgt. 
Het wordt uiterst gevaarlijk om een dergelijke 
neuroticus te behandelen. Hierbij is de hulp 
van een psychiater onontbeerlijk. Leken kun- 
nen hier alleen maar fouten maken. 
Wanneer wij niet oppassen, gaat de rente- 
neurose over in een vrijwel ongeneeslijke 
rechts-neurose. Genezende invloed gaat bij 
dergelijke patiënten uit van regelmatige ar- 
beid. Het is vaak moeilijk, maar beslist nood- 
zakelijk, dat men hard voor deze mensen is 
door de uitkering stop te zetten en ze te dwin- 
gen om aan het werk te gaan. 

Nog niet zo lang geleden werd op staande 
voet uit één van onze Herstellingsoorden een 
oud-illegale werker ontslagen, die voor en tij- 
dens de oorlog grotendeels als stroper in zijn 
onderhoud voorzag, maar het liefst gebruik 
maakte van een ondersteuning van Sociale 
Zaken. Illegaal had betrokkene niet onbelang- 
rijke diensten aan de verzetsbeweging bewe- 
zen en was daardoor na de bevrijding terecht 
gekomen in een Herstellingsoord. Als man 
van ervaring wist hij zijn verbgf hier veel 
langer te rekken, dan misschien verantwoord 
was. De laatste maanden van zijn verpleging 
was hij zeer lastig en onhandelbaar, wat tot 
gevolg had, dat de behandelende geneesheer 
hem naar huis zond. Een dag later kwam hg 
ons bureau binnen en wenste alleen met de 
Directeur te spreken. Hij werd binnengelaten 
en het gesprek verliep ongeveer als volgt in 
zuiver Amsterdams dialect: „Wel vaoder, 
voor we beginne wil ik je maor eve segge, dat 
je ook een pak op je donder kan krljge. Ik 
heb gistere de dokter van Duinhaoge tegen 
de vlakte geslaoge (wat helemaal niet waar 
was) en as je denkt dat je mij kan laote 
stikke, dan slao ik van me af." In dezelfde 
stgl werd hij hierop van antwoord gediend en 
toen hij zag, dat degene die hem te woord 
stond niet bang was voor een vechtpartij, ver- 
anderde hij van houding, stak zijn hand uit en 
zei: „Verrek, jij bent tenminste een vent, mét 
jou kan ik praote". 
Op alle mogelijke manieren heeft hij gepro- 
beerd verder op kosten van de Stichting te 
blijven leven. Steeds weer kwamen er nieuwe 
moeilijkheden, openbaarden zich lichamelgke 
klachten, die voortgekomen zouden zijn uit de 
illegaliteit. Nadat door diverse consulten on- 
omstotelijk vaststond dat betrokkene een echt 
„a-sociaal" element was, een simulant, een 
beroepssteuntrekker, is hij zonder meer afge- 
voerd om hem te dwingen aan het werk te 
gaan. Toen dit laatste gebeurde, dreigde hg 
met zelfmoord. 

In een slotartikel wil ik nog iets zeggen over 
arbeidsbemiddeling. 

A. J. TEUNISSEN. 
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Nog eens: Brüne. 

Na.v. het door „Toon" in „De Zwerver" dd. 12 
•Nov. geschreven verslag onder de titel: „Brune 

te Arnhem onttroond", ontving de redactie een ver- 
ontwaardigd protest tegen de wijze, waarop de schrij- 
ver gemeend heeft de lezers in bedoeld artikel van 
voorlichting te moeten dienen. De protestbrief, af- 
komstig van dhr. De Haas uit Den Haag, is te lang 
om in zijn geheel te worden opgenomen, zodat wij de 
vrijheid nemen om — voorzover zonder bezwaar mo- 
gelijk — te resumeren. 
Dhr. de Haas begint; 

„Met verbijstering nam ik kennis van het arti- 
kel; „Brune te Arnhem onttroond". Voordat ik 
aanmerking zal maken op dit artikel wil ik op- 

I metken, dat mij omtrent de zaak Brune noch om- 
trent de motieven, die Toon hebben geleid tot 
dit artikel, iets bekend is.' 

Briefschrijver maakt zich daarna op grond van de 
in het gewraakte artikel vermelde feiten een voor- 
stelling van de persoon van Brune. 

„Voor de oorlog een moeilijke tijd gehad, van 
alles aangepakt (.dus niet de figuur van 12 
ambachten en 13 ongelukken"), maar steeds pech 
gehad. Hij had dus niet de minste reden het 
vaderland ergens dankbaar voor te zijn. Niettemin 
ging hij in het ondergrondse werk. Waarom? 
Met het oog op materieel gewin? Dan had hij 
beter zwarthandelaar kunnen worden. Uit eer- 
zuchtige motieven? Dan had hij nooit zolang het 
uiterst zware en zenuwslopende werk vol kun- 
nen houden. Hij maakte carrière in de illegali- 
teit. kreeg (te) grote verantwoordelijkheid, werd 
gearresteerd, mishandeld en  sloeg door. 
Nu de berechting Dat buitenstaanders, i.c. 
een rechtscollege, geen begrip valt bij te bren- 
gen voor de psyche van de illegale werker noch 

, voor de moeilijkheden en spanningen waarin zij 
soms kwamen te verkeren is begrijpelijk,^ maar 
van een verslaggever van „De Zwerver' mag 
iets anders worden verwacht. Toon maakt niet 
niet alleen Brune maar ook sommige getuigen i 
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décharge belachelijk. Ik weet het wel, een ieder 
is, volgens het artikel van Toon, seniel en 
geestelijk onvolwaardig, die ondanks de schuld 
van Brune toch nog voor hem pleit, nee, erger 
nog. hem de hand drukt. Hef spijt mij het te 
moeten zeggen, maar het artikel is niet sportief, 
niet onpartijdig, in zekere zin is het trappen op 
iemand die ligt.... Het artikel is van haat 
doortrokken en Toon schept zichtbaar behagen 
in de veroordeling. Beoordelen kan ik de kwes- 
tie Brune absoluut niet, doch het behoeft me 
niet meer moeite te kosten dan Toon bij het 
schrijven van zijn artikel, om hem in een ander 
daglicht te stellen. Wie is Toon, dat hij dit alle- 
maal zeggen mag? Onfeilbaar? De toon van 
Toon in het artikel Brune is niet de juiste toon." 

Tot zover de briefschrijver. 

Thans laten wij Toon aan het woord: 
„Met enige lichtvaardigheid, mij blijkbaar niet 
alleen eigen, wordt mij hier even iets onder de 
neus gewreven, waarvoor ik mijn bovenlip be- 
slist niet wens te lenen. Haaf jegens Brune? 
Ik ken de man niet dan van hef proces en bo- 
vendien zie ik geen kans zoveel haatgevoelens 
jegens een medemens te produceren, dat het 
mij tot een artikel zou kunnen inspireren omdat 
ik mijzelf mens — en dus ook feilbaar — weef. 
Wel haat ik de houding die Brune tijdens de 
bezetting en daarna tot op de dag van hei pro- 
ces heeft aangenomen. Mijnheer de Haas schrijft, 
dat hem niets omtrent de zaak Brune bekend is 
doch juist in wat hem onbekend is gebleven (en 
waf ik op grond van de publicatie in de dag- 
bladpers als bekend veronderstelde) lag de reden 
voor mijn ironische schrijfwijze. Aan de hand 
van het gehouden requisitoir wit ik thans nog 
even een aanvulling op het gewraakte artikel 
geven. Samenvattend citeer ik: Verdachte was 
van jongsaf een avonturier, man van 12 am- 
bachten en 13 ongelukken, afkomstig uit een 
volkslogement, dat een slechte reputatie ge- 
noot, Hij sloofde zich in dat logement uit voor 
feestvierende Duitse militairen, die hij eigen- 
handig van hef beste voorzag. Hoewel zijn ille- 
gale werk verdienstelijke aspecten had, deed hij 
om „groot" te schijnen allerlei fantastische en 
misleidende verhalen, maar huilde tranen met 
tuiten ah iemand hem .door" bleek te hebben 
en hem ontmaskerde als een onbetrouwbaar in- 
dividu. Op 20 Jan. 1944 werd hij gearresteerd, 
zwaar mishandeld en vrijgelaten op belofte van 

provocerende activiteit. Die belofte kwam hij 
na, niet één keer onder invloed van de onder- 
gane mishandelingen, maar meermalen, zonder de 
gelegenheid aan te grepen om onder te duiken. 
Hij dekte zich liever naar twee kanten om — des- 
noods ten koste van mensenlevens — te kunnen 
blijven schitteren als de „grote" man. Op 25 
Mei zette hij de SD op het spoor van het Top- 
LKP-lid, Dobbe; op 13 Juni pleegde hij het ver- 
raad van de PBS, op 29 Juni het verraad op het 
Top-LKP-lid, Bob en op 4 Juli speelde hij de 
leider van de KP-Purmerend in handen van de 
SD. aldus — naar zijn zeggen — kleine be- 
langetjes opofferend aan grotere (Brune). Bon- 
kaarten verkocht hij regelmatig en per saldo 
bracht het hem tezamen met de opbrengst uit 
andere financiële manipulaties, een bedrag op 
van f40.000.— (na de bevrijding in beslag ge- 
nomen), zelfs een lief sommetje voor een ..flinke" 
zwarthandelaar. 
„Zozeer zichzelf en anderen overtuigen en mee- 
slepen, kan alleen de hysterische en pseudologi- 
sche psychopaath". meende de psychiater ter 
terechtzitting. Dit zijn (zeer beknopt) de fei- 
ten. Ik zou ze ook in mijn artikel hebben ver- 
meld. ware het niet dat mij daarvoor de ruimte 
ten enenmale had ontbroken. En nu zijn hou- 
ding ten processe. Bekende hij schuld? Ja, als hij 
in hef nauw was gedreven, maar overigens 
trachtte hij — zielig genoeg — de „grote" man 
te blijven. Tot kort voor het proces ontkende hij 
in een vertrouwelijk gesprek met een zijner beste 
illegale vrienden alle schuld en bleef hij zijn 
waan-grootheid zorgvuldig koesteren. 
Mijnheer de Haas, had Brune ruiterlijk zijn te- 
kortkomingen erkend, had hij niet zo misselijk 
staan draaien en had hij eindelijk zijn kwasterig- 
heid afgelegd, ik zou hem, als illegaal werker, 
nog hebben kannen waarderen en ik zou zelfs 
zijn verweer, als zou hij gedurende zijn slechte 
maanden de kluts kwijt zijn geweest, aannemelijk 
hebben kannen vinden. Maar nu is overtuigend 
gebleken, dat hij met zijn illegaal werk niet zijn 
land maar enkel zichzelf heeft willen dienen en 
dat stempelt zijn werk tot onwaarde. Wat, ont- 
daan van alle schijn, overbleef, was slechts een 
misdadig spel. 
En nu. nog eens, de tegenstelling: Brune, zich- 
zelf met kransen fooiend — Brune in zijn che- 
mise; Brune. de opgeblazen luchtballon — Brune, 
de nul. Bedriegelijke schijn — trieste werkelijk- 
heid. Over zo'n man kan maar op één wijze 
worden geschreven: ironisch. 
Misschien begrijpt mijn criticus thans waarom 
ik het onderhavige artikel in een vorm goot, 
waaraan hij zich ■— wijl er een „oud-illegale 
werker" in hei spel was ■— zo zeer heeft ge- 
ergerd. 

TOON. 

s. 

HET GEWETENSCONFLICT 

(Vervolg van pagina 1.) 
peet moeten hebben. Zij zullen dan 
ook de straf, die werd uitgesproken 
als kerels -dragen. Daarmede is voor 
hen de zaak in zoverre af, dat zij 

i met zichzelf in het reine zijn. 
Daarmede zijn wij echter, in het al- 
gemeen gesproken niet van de zaak 
af. De instanties, die deze mensen 
— en in het algemeen dergelijke ge- 
vallen — hebben te berechten, zullen 
zich wel terdege hebben af te vragen 
of het gegeven bevel inderdaad strg- 
dig was met Gods Woord. 
Wij kunnen het geval, zoals het zich 
In Indië voordeed niet zonder meer 
beoordelen. Van zekere zijde maakt 
men graag de vergelijking met Put- 
ten, waar de Duitsers ook de order 
gaven het dorp plat te branden „als 
represaille". En men stelt het dan 
zo voor, dat dit platbranden in Indië 
ook als „represaille" bedoeld is. 
Dit nu nemen wij niet zonder meer 
aan. 
In een artikel in „Trouw" gaf de 
militaire medewerker van dit blad 
een overzicht van de instructies, 
welke in Nederland in 1946 aan de 
7-December-divisie werden gegeven. 
Men mag aannemen, dat deze in- 
structies wel ongeveer gelijkluidend 
zullen zijn aan die van andere divi- 
sies. 
In deze instructies nu — gebaseerd 
op een jarenlange practijk van het 
KNIL — wordt ernstig gewaar- 
schuwd tegen het platbranden van 
kampongs bij wijze van collectieve 
strafmaatregel. Slechts als een kam- 
pong als geheel daadwerkelijk en 

vrg willig aan het verzet zou deel- 
nemen, zou het platbranden van een 
kampong als geheel bq uitzondering 
verantwoord kunnen zqn. Slechts bij 
militaire noodzaak mag deze maat- 
regel dus worden toegepast. Deze 
noodzaak is b.v. aanwezig, indien een 
kampong door een bende in staat 
van verdediging is gebracht, waarin 
mijnen, booby-traps ën andere soor- 
ten van verdedigingsmiddelen zijn 
aangebracht en het overmeesteren 
van een zodanige kampong alsmede 
het uitroeien van de verdedigende 
bende ernstige verliezen aan men- 
senlevens voor onze eigen troep zou 
meebrengen, indien niet van het ver- 
nielingswapen, d.i. brandstichting, 
hetzij door artilleriebeschieting, 
wordt gebruik gemaakt. Doch zelfs 
in deze gevallen worden in de in- 
structies voorzichtigheid en matiging 
aanbevolen om de goedwillende be- 
volking zo min mogelijk schade te 
berokkenen. 
Men ziet hieruit, dat er geen sprake 
van is, dat ons leger in Indië de in- 
structie zou hebben om als repre- 
saille kampongs plat te branden. 
Niemand zal van onze legerleiding 
mogen verwachten, dat zij weer- 
standhaarden, vanwaar uit regel- 
matig onze jongens bestookt worden, 
zal ontzien. Geen officier, die zich 
bewust is van zijn verantwoordelijk- 

heid voor de levens van zijn jongens, 
zal het bestaan van zo'n kampong 
in zijn gebied dulden. Wie in oorlogs- 
tijd een open stad in staat van ver- 
dediging brengt en militair versterkt 
zal de tegenpartij er geen verwijt van 
mogen maken, wanneer deze de con- 
sequenties trekt en dit object aan- 
valt. Wij hebben zelfs in oorlogstijd 
de geallieerden het recht niet ont- 
zegd om doelen in Nederland aan te 
vallen, waar behalve Duitse soldaten 
ook goede Nederlanders verbleven. 
Het bestaan van deze instructies zal 
niet alleen de officieren tot voor- 
zichtigheid manen bij de te nemen 
beslissing, maar moet ook voor de 
minderen, die de opdracht hebben uit 
te voeren, een punt van overweging 
zijn, wanneer zq zouden willen wei- 
geren. Bovendien zullen zij er zich 
altijd terdege rekenschap van hebben 
te geven, dat zij niet alle factoren 
kennen, die oorzaak waren van de 
opdracht. Ieder moet in eigen ge- 
moed tënvolle verzekerd zijn. Er zijn 
situaties denkbaar, dat wij zonder 
meer zouden zeggen: „Die opdracht' 
moogt ge niet uitvoeren". Maar dan 
moet men eerst die concrete situatie 
met al haar aspecten kennen. 
Men kon ook in de bezettingstijd zul- 
ke regelen niet geven. Degene die het 
langst op zijn post gebleven is was 
niet altijd de minst consciëntieuze. 

Voor de één kwam het conflict 
vroeg, voor de ander laat. Maar allen 
weten wij hoe moeilijk het was. En 
dat, terwijl wij ervan overtuigd 
waren, dat het bij een optreden als 
van de Duitse bezetter, moest komen. 
Hoeveel moeilijker ligt de situatie 
thans, nu het volk in zijn rechten 
hersteld is. Nu iedere instantie door 
wettelijke maatregelen gebonden is. 
Zeker, ook onder die omstandigheden 
kan het ogenblik komen, dat wij 
moeten weigeren om te gehoorzamen. 
Het kan komen, doordat een bepaal- 
de figuur dingen van ons eist, die 
wij niet mogen doen. Het kan ook 
komen, omdat naar onze mening de 
Overheid als geheel dingen van ons 
vraagt, die ongeoorloofd zijn. 
Vraag nu niet van ons, dat wij con- 
creet zullen vaststellen, waar het 
gewetensconflict begint. Dat kan 
geen mens. Met al onze ervaring uit 
de bezettingstijd ter beschikking 
kunnen wij dat nog niet. 
Maar wel heeft die tijd ons geleerd, 
dat we dit conflict, als het komt, 
niet uit de weg mogen gaan. Dat 
we ook de consequentie ervan — en 
dat kunnen zeer bittere zijn — heb- 
ben te aanvaarden. 
En wacht u ervoor dat ge u niet laat 
vangen in de netten van lieden, die 
vol gewetensconflicten lopen, zolang 
er een regering is, die zij omver zou- 
den willen werpen, maar zodra zij 
de macht in handen hebben geen 
gewetensconflicten meer kennen. Ja, 
nog erger: elk geweten geweld aan- 
doen. 

Ad. 



m e m o r i a m i n 

■ 

Gerrit Wiegcrs 
Ondecluit. der Marechaussee te Finsferwolde, 

Gebr. 7 Dec. 1894 te Groningen, 
Gel. 12 April 1945 te Anlo, 

\\7iegers was actief medewerker van de 1/3. 
VV gijn werk in deze organisatie bestond uit 

het overbrengen van onderduikers, financiële 
zorg voor onderduikers en het verschaffen 
van distributiebescheiden. In dit verband heeft 
Wiegers ontzaglijk veel werk verricht, zoveel, 
dat hij het grootste gedeelte van zijn beschik- 
bare tijd aan dit werk besteedde, zodat gerust 
gezegd kan worden, dat hij alleen in zijn vrije 
tijd bij de politie was. 
Voor dit werk was hij dan ook de meeste 
nachten in de weer, er waren maar weinig 
nachten dat hij thuis was. Hij was waarnemend 
Districtscommandant te Finsterwolde der O.D. 
later BS.. 
Hij was medewerker bij de Binnenlandse in- 
lichtingendienst. Deze dienst had tot taak ver- 
schillende militaire gegevens te verzamelen 
(opstellingen afweergeschut, verschillende 
batterijen, zoeklichten en andere militaire ob- 
jecten) welke inlichtingen dan naar de ge- 
allieerden werden overgeseind. Wiegers was 
ingedeeld bij de Groep MAHX. 
Ook had Wiegers een leidende functie bij het 
afwerpen van wapens door geallieerde vlie- 
gers. In dezelfde tgd dat hij gearresteerd 
werd, werd een zending wapens verwacht, 
welke in de omgeving van het Midwolderbos 
zou worden afgeworpen. Het radiosein, dat 
deze zending zou worden afgeworpen, werd 
iedere dag verwacht. 
Wiegers had voor de ontvangst van deze sei- 
nen de beschikking over een plaatstroom 
radio-ontvangtoestel met accu. 
Op 19 Februari 1945 werd hij door de SD. ge- 
arresteerd. De arrestatie kwam zeer onver- 
wachts. Vier SD.-ers in burgerkleding met een 
auto, voorzien van het provinciale kenteken, 
verrichtten" de arrestatie. Op het eerste ge- 
zicht maakten auto en inzittenden de indruk 
van Economische controleurs. Hierdoor heeft 
Wiegers zich vermoedelijk ook laten misleiden 
anders had hij nog wel de gelegenheid gehad 
om te ontkomen. Huiszoeking in de woning 
van Wiegers is niet verricht. 
Dank zij deze gunstige omstandigheid kon 
men hem niets ten laste leggen. Ondanks de 
veelheid van zware verhoren op het beruchte 
Scholtenshuis liet hij niets los. 
Wiegers is een man geweest van grote be- 
kwaamheid en is moedig zijn weg gegaan, wel- 
bewust, overtuigd van de grote gevaren, die 
hem bedreigden. 
Wij, die hem zo goed hebben gekend, zullen 
hem als een der groten uit het verzet met 
grote eerbied en hoogachting gedenken. 
Voor Koningin en Vaderland heeft hij gewerkt 
en zijn leven gegeven. Hij kon met recht in 
zijn vaandel voeren: Moed, Beleid en Trouw. 
J. R J. C. A. K. 

Joh. Boltjcs 
Res. Kapitein. Mob. Brig. van de 7 Dec. div. 

Geb. 13 September 1917. 
Gesneuveld 4 Dec. '48 te Pasirboengoer, 

Een harde klap was het voor ons 
allen, toen wij hoorden dat jij, 

schijnbaar onoverwinnelijke harde vech- 
ter voor alles wat goed is, nu Zaterdag 
4 December in een actie te Pasirboen- 
goer,' sneuvelde. 
Op dit moment gaan onze gedachten en 
herinneringen terug en zien we je als 
jonge luitenant in 1939, zien we je in je 
eminente houding tijdens de bezetting. 
Reeds in het begin van de bezetting 
moest je onderduiken en wist je wat je 
te doen had, wat je plicht was, een dure 
plicht die je nimmer verzaakte. 
Einde 1943 begon je toen in het daad- 
werkelijk verzet mee te doen, je moed 
en doorzicht hebben we steeds kunnen 
bewonderen. 
In 1944 was er de groep van Joh. v. d. 
Meer (schuilnaam voor Boltjes) en met 
groot succes heb je de aan je hoede toe- 
vertrouwde jongens tot de bevrijding op 
onnavolgbare wijze geleid. 
Moeilijke opdrachten heb je gehad en 
steeds werden ze tot een goed einde ge- 
bracht, hetgeen zeker niet in de laatste 
plaats aan jouw persoon lag. 
Veel zijn we samen op pad geweest, 
steeds was er dan die prettige, bezorgde 
en waakzame sfeer; dagen en nachten 
hebben we doorgebracht in de tijd van 
de wapendropping, na eerst gezamen- 
lijk het terrein gezocht te hebben. 
Direct na de bevrijding werd je toen 
compagnies commandant van de Stoot- 
troepen, eerst te Groningen later in 
Godlinze. 
Daarna ging je met de 7 December 
divisie naar Indië om ook daar je plicht 
te doen. 
Gaarne had je meer gedaan, dan je 
thans mogelijk werd gemaakt. 
Je ouders lijden wel heel erg onder het 
verlies van hun enig kind. 
Jo, dat je vrouw de kracht moge heb- 
ben, om jullie beide kinderen, waarvan 
jij de jongste nooit zien mocht, tot goe- 
de burgers, hun vader waardig, op te 
voeden, dat is mijn vurige bede. 

TONNIE. 

33 

Henk Wittcboï 

Ambt. ter Secretarie te Kantens (Gron.) 
Geboren 18 Januari 1920. 
Celusilleerd 16 Mei 1944. 

Het is goed ook hem te noemen als strijder 
voor onze vrijheid. In het kleine dorp in 't 

Noorden van ons land is hij voor velen een 
steun geweest. Zwijgend ging hij in die moei- 
lijke jaren veelal zijn weg. 
Het verzet maakte ook hem eenzaam. Zoals 
zovelen mocht hij zich niet uiten. 
Te sterker werd hij daardoor gebonden aan 
Zijn Hemelse Vader. 
Hij leefde dicht bij God. Klaar zag hij zijn roe- 
ping in de bange nacht van de onderdrukking. 
Hij kon 't zo eenvoudig zeggen: „'t Is mijn 
plicht", dat men niet vermoedde de worsteling, 
die achter deze woorden lag. 
Zo zag hij het nog in het Huis van Bewaring 
te Groningen, na die benauwende verhoren op 
het Scholtenshuis: arbeid in de Here en daar- 
om niet ijdel. 

Al spoedig werd hij bij allerlei werk betrok- 
ken. Veel onderduikers van elders wist hij in 
de omgeving te plaatsen en van bonkaarten 
te voorzien. 
Als ambtenaar ter secretarie nam hij de ge- 
legenheid waar om afbreuk aan de vijand te 
doen. Daartoe was hij door het beschikken 
over de officiële stempels en het bevolkings- 
register op velerlei manier in staat. 
Hij waakte ervoor, dat meer gevaarlijke stuk- 
ken uit handen van de NSB.-burgemeester 
bleven. 
In de kleine dorpsgemeenschap bleef hij niet 
onopgemerkt. 
Zeer vermoedelijk liet de Burgemeester hem 
schaduwen. 
Toen dan ook een overval plaats vond op het 
Gemeentehuis in de nacht van 26 Januari op 
27 Januari 1944 volgde des morgens onmid- 
dellijk zijn arrestatie, tezamen met die van zijn 
collega Huizinga, die hem trouw terzijde had 
gestaan. 
Hepk had door het verstrekken van valse 
sleutels de toegang tot het Gemeentehuis en 
de kluis voor de KP vergemakkelijkt. 
Moeilijk waren de dagen op het Scholtenshuis. 
Hij verbleef drie maanden in het Huis van Be- 
waring te Groningen. Zijn moeder en verloof- 
de hebben hem nog eenmaal even mogen be- 
zoeken. Ontroerend was het weerzien. 
De dag voor Hemelvaart 1944 viel hij in Am- 
sterdam en werd van stonde aan tot Christus 
opgenomen. 
En de geloofsbelijdenis der Kerk op de Hemel- 
vaartsdag was voor Henk toen aanschouwing: 
„Gij zit in heerlijkheid aan 's Vaders rechter- 
hand". 

H. G. 



Voor hei karretje van Moskou 

We lezen in „De Waarheid": 
Meer dan twaalf duizend gedelegeerden, die uit 
een en tachtig Franse departementen kwamen, zijn 
in Parijs bijeengekomen op de oproep van de Strij- 
ders voor de Vrijheid, een organisatie van oud- 
strijders van het verzet. Zij hebben besloten in alle 
gemeenten raden te vormen „voor vrijheid en 
vrede", die door hun waakzaamheid en hun op- 
treden de republikeinse instellingen zullen moeten 
beschermen en controle zullen uitoefenen op alle 
officiële persoonlijkheden en gekozen vertegenwoor- 
digers. Om het contact tussen deze raden te be- 
waren, is een nationale raad gekozen. 
Yves Farge, de voorzitter van de Strijders voor 
de Vrijheid, heeft als een der belangrijkste taken 
van deze raden genoemd, het vormen van delega- 
ties, die de afgevaardigden in het parlement uit 
hun departement moeten duidelijk maken, dat zij als 
verraders van het vaderland zullen worden be- 
schouwd, als zij stemmen voor het verlenen van 

L 

credieten voor het vestigen van een West-Euro- 
pees hoofdkwartier in Frankrijk. 
Als sprekers op deze tweedaagse bijeenkomst van 
oud-verzetsstrijders zijn o.a. opgetreden Abbé 
Boulier, Charles Tillon, de schrijver Vercors en 
de katholieke schrijver Louis Martin-Chauffier enz. 
Zij brachten de eensgezindheid tot uitdrukking, 
die in het verzet geboren werd en die ook in strijd 
tegen de oorlogsdrijvers gehandhaafd moet worden. 

En nog altijd zijn er in ons land mensen, die menen, 
dat men in oud-illegale organisaties wel kan samen- 
werken met de communisten. Ze moeten het boven- 
staande eens goed lezen. De onder Communistische 
invloed staande organisatie van oud-strijders van het 
Verzet in Frankrijk heeft tot taak, Parlementsleden, 
die voorstanders zijn van een West-Europees hoofd- 
kwartier in Frankrijk, duidelijk te maken, dat ze 
landverraders zijn. 
Aan zulke oud-illegale organisaties hebben wij in 
Nederland geen behoefte. We zijn dankbaar, dat het 
gevaar hier te lande, over het geheel genomen, tijdig 
Onderkend is. 

iro- 
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= De Stichting KP.-Utrccht heeft besloten om op 

1 ^ Woensdag 26 Januari 1949 \ 

= een grote feestavond te houden voor de = 
= vrouwen van onze gevallen vrienden, LO.-ers, = 
= KP.-ers en medewerkers van '40-'45 uit = 
= Utrecht en omgeving. 
= De avond wordt gehouden in het Gebouw voor = 
= Kunsten en Wetenschappen. Mariaplaats te S 
= Utrecht. 
| Zaal open 19 uur 

Aanvang 19.30 uur 
= De toegangskaarten, welke kosteloos beschik- = 
= baar worden gesteld, moeten vóór 17 Januari = 
= 1949 schriftelijk aangevraagd worden bij het = 
= secretariaat van de Stichting KP.-Utrecht, = 
= Frederik Hendrikstraat 51. E 3 
ïïiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiMiiiiiiiiï? 

ADVERTENTIE-RUBRIEK 

FAMILIEBERICHTEN 

Arte Gijsbert Schep 
(Arie K.P. IJssclstein) 

en 
Aartje oan Soolingen 

hebben de eer U kennis te geven van 
hun voorgenomen huwelijk, waarvan 
D.V. de voltrekking zal plaats hebben 
op Donderdag 30 December a.s. 
Kerkelijke bevestiging des middags 2.30 
uur in de Ned.Hcrv.Kerk te IJsselstein. 
door de WelEerw.Heer Ds. J. Enklaar 
van Jaarsveld. 
9 December 1948 
Klazinaveen, Mr. Ovlngstraat 54 
IJsselstein, Panoven 76 
Gelegenheid tot feliciteren te IJsselstein 
in gebouw Uzaï Kappeilestraat. Don- 
derdag 30 Dcc. van 17—18 uur. 

SAHapirih 

Medicijn bij Kou en Pijn ] 

JONGEMAN 
30 jaar, gehuwd 3 k., oud-B.S.er, 
is reeds enkele weken zonder 
wei k. Heeft vanaf de bevrijding 
getracht voor zichzelf te begin- 
nen met een vrachtwagen. Wie 
kan hem helpen aan een rijver- 
gunning A 
Br. ond. nr 1165 a.h, bur. v.d bl. 

Kou op de borst 

DA Hl PO 

TE KOOP: 

300 gekapte KERST- 
DENNEN van 12 tot 
3 meter. Ook bij ge- 
deelten. 

L. Oldenbeuving, 
„Boschlust", BORGER (Dr.) 

W at zou Uw advertentie op 

deze plaats goed tot zijn 

recht zijn gekomen. 
♦ 
Denkt U er de volgende 

week eens aan 1 

AB O NNEMENTSGELD 
LAATSTE OPROEP 

De kwitantie voor het eerste kwartaal 1949 gaat 
1 Jan. de deur uit. Zij. die gewoon zijn het abon- 
nementsgeld te gireren of per* postwissel over te 
maken, moeten dit uiterlijk 23 December verzorgen. 
Stortingen kunnen plaats vinden op postrekening nr. 
109588 t.n.v. LO.-LKP.-Stichting, Amsterdam, 

BON * De Zwerver in de Tropen 
Ik wil meehelpen om dit ideaal te verwezenlijken 
en verzoek U daarom een 

ZeepOSt IlUClltpOSt-abonnement tooi 

(Zeepost t 1.50 • luchtpost 1 4.50 per kwartaal.) 
* Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel of bij aanbiedinp 

van een postkwitantie betaald. 
Oe kwitantie moet worden aangeboden aan 

*) Doorhalen wat niet verlangd wordt 

Wie tijd ol geld aan 
de Stichting 

besteedt. 

Voorkomt veel zorg 
en heelt veel leed. 

STICIIIINS '40-'45 

★ 
Giro 194045 

Bank.: HOPE&Co., A dam 

/A 

Dit boek moet iedereen bezitten 

Prijs geb. I 4.50 

bqaui toeier- 

staan 

Een voorloper van het gedenk- 
boek der LO. en LKP. 

De vraag naar dit boek is nog 
zo groot, dat thans een derde 
druk is verschenen, waarbij 
als voornaamste bijzonderheid 
valt op te merken, dat de ex- 
ceptioneel lage verkoopsprijs 
kan worden gehandhaafd. 

HET BESTE VERZETSBOEK! 

met schetsen van 
fRITS DE ZWERVER. 
ANNE DE VRIES, 
JAN H. DE GROOT, e.a. 

In de erkende boekhandel verkrijgbaar en bi] de 
N.V. GEBR. ZOMER & KEUNIG s UITGEVERS MIJ., WAGENINGEN 

ONTSNAPPING 

uit de BUNKER 

H< 

Een van de boeien, waar- 
mee de gevangene aan han- 
den en voeten was geboeid. 

Bovendien komt de op- 
brengst van dit boekje 
geheel ten gunste van 

de 

STICHTING W45 

et historische verhaal van 
gevangene, die op 

1 Maart 1943, niettegenstaande 
hij door de SS met kettingen 
aan de muur was geklonken, 
ontsnapte uit de bunker van 
het concentratiekamp te Amers- 
foort. 
Door het proces tegen Berg, 
Kotalla, Oberle e.a. is deze 
authentieke geschiedenis, welke 
door 12 bijzonder interessante 
foto's is verduidelijkt, van ac- 
tuele betekenis. 
De prijs van dit verhaal, ge- 
schreven door Kees Bauer en 
in opdracht van de LO.-LKP.- 
Stichting en GOIWN. uitge- 
geven, bedraagt 

slechis 35 ceni 
per exemplaar. 

De lepel, waarmee 
bij een tralie uit- 
zaagde. 

Biedt zich aan; 
Ex-O.V.W.er om op te treden als 
VERTEGENWOORDIGER 
in één of andere hraache. Brie- 
ven onder no. 1160 a.h. bureau 
van dit blad. 

GOEO, GOMD!, 
daar praten we niet meer over: 

Onbetwist de beste tandpasta 

ENGELS. Leert hei thuis! 
Spreken en schrijven in 20 lessen, geheel nieuwe 
schriHelijke methode, vlot en praciisch. Zend voor 
kosteloze toezending van prospectus Uw naam en 
adres met vermelding van „de Zwerver" aan: 
Fabritius' Moderne talen, Lange Houtstraat 12, 
Den Haag. 

F JUI5TEN 
nl Drukkerij H. J. Koersen & Zn. 

TEL. 32239 
SINGEL 281 - AMSTERDAM-C. 

* 

PERIODIEKEN EN 

HANDELSDRUKWERK 

U zult het verhaal zeker met grote interesse lezen en 
U doet er Uw vrienden en bekenden, vooral de jongens 
in Indië, een groot genoegen mede. 

De uitgave is verkrijgbaar bi) de boekhandel, aan de 
stations en de kiosken en bij de 

Uiigeverij H. Nelissen — Bilihoven 

Geelt „De /.werver aan één van Uw Kennissen tei mzaqe en 
laat hem (haar) onderstaande bon ingevuld zenden aan de 
administratie van „De Zwerver" Prins E-fendrikkade 152, Amster- 
dam. Degenen, die een proefnummer ontvingen kunnen deze 
bon voor zichzelf benutten. 

Naam     

Adres     

Plaat»   Provincie- 

ingang abonnement —     -—..........—    
* Abonnementsgeld wordt per giro postwissel ot bij aan- 
bieding van een postkwitantie betaald. 

Gironummer 109588 t.n.v. LO-LKP-Stlchtino 
* (Doorhalen wat niet verlangd wordt) 

N 



Kerst- en Nieuwjaorsnummer 
4e Jaar gong - 24 Dec. 1948 

Losse exemplaren f 0.50 

A 

Weekblad der GOIWN. 

en LO-LKP.-SlichHng, 
mmr 

GEMEENSCHAP OUD-ILLEGALE WERKERS NEDERLAND LANDELIJKE ORG. VOOR HPLP AAN ONDERDUIKERS ♦ LANDELIJKE KNOKPLOEGEN 
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„qe zult een kmó vinóen . * 

* óoor pastooR n. ApelöooRn o.p. 

. ik op deze Kerstavond als 
; een oude bekende even bij 

' ■ 1U mag binnenlopen, zingt 
dat onvergelijkelijk schone 

JL ^ Kerstevangelie me alweer 
door het hoofd. 
„Zingt" — ik moet toegeven, dat 
het wat overdreven, wat geforceerd 
klinkt, maar het vergaat mij op 'n 
Kerstavond, zoals het U zal vergaan: 
alles is anders, de mensen en de din- 
gen, de gezelligheid van onze kamer 
en de gedachten, die ons bezig hou- 
den; en plotseling wéét je weer zo 
heel zeker, dat het waür is. Geen 
verhaal, geen legende, geen droom, 
waaruit je toch eenmaal ontwaken 
moet, maar enkel echt en waar. Je 
hóórt het zingen als eens op de 
glooiende heuvels van Bethlehem. En 
wat zou ik U op deze avond als 
vriend dan anders gaan brengen dan 
dat eeuwenoude gebeuren, wat an- 
ders dan die blijde waarheid'. 
Want daarbij valt dat andere vol- 
komen weg, waarheen op een avond 
als deze onze gedachten al eens ge- 
makkelijk wegdrijven: „hoe hij het 
gewoon was te doen", „wat hij van 
een avond als deze maakte." Of be- 
ter nog; daarbij wordt al dat andere 
opgenomen in dat éne en alles-ver- 
klarende; „Ge zult een Kind vinden." 
Want wat zijn mensen-dingen en 
mensen-gedachten en zelfs onze dier- 
baarste herinneringen bij wat God 
doet en denkt? 
God kwam op de wereld, omdat de 
wereld God nodig had. God bena- 
derde de mens omdat de mens niet 
buiten Hem kon. Dat is toch immers 
de betekenis van deze avond. Maar 
hoe? 
Om de grootte, de fijngevoeligheid, 
de vindingrijkheid, de goddelijke vin- 
dingrijkheid van dit „hoe" enigszins 
te kunnen beseffen, zouden we de 
poorten van onze herinnering eigen- 
lijk een ogenblik moeten kunnen af- 
sluiten, en wat we nu al eeuw op 
eeuw weten, weg kunnen denken, 
om dan zelf op zoek te gaan naar 
God, Die de wereld kwam bezoeken. 
Onze gedachten zouden ons al voor- 
uit hollen. Vooruit naar iets, dat we 
niet kunnen en durven voorstellen; 
naar iets, dat niet onder mensen- 
woorden te vangen is — naar iets 
onmetelijk groots — iets oneindigs — 
iets hel-lichtends — naar iets majes- 
tueus — naar iets zo overdonderend 
verpletterends, dat we verstomd en 
verblind ons ter aarde buigen. 
En we vinden 'n Mens, 'n Kind. 

Wat is 't eigenlijk jammer, dat we 
dit al zo lang weten; en wat is 

het erg, dat ook dit Goddelijke on- 
derhevig is aan die algemeen men- 
selijke wet van het gewone, dat ver- 
vlakt. Dat zijn diepe zin in onze ogen 
verliest en wordt tot een gemeen- 
plaats; „God is in alles aan ons ge- 
lijk geworden!" Wat zegt het ons 
eigenlijk nog? 
Maar de wijding van deze Kerstavond 
zal ons helpen, om er tenminste weer 
iets van te doorgronden. Neen, laten 
we het anders zeggen, want juist de 
eenvoüd en simpelheid van een Kerst- 
avond doen je beseffen, dat je als 
mens tegenover Goddelijke vinding- 
rijkheid en vooral tegenover Godde- 
lijke Liefde en Goedheid niets te 
doorgronden hebt. Je hebt alleen 
maar als een kind te aanvaarden. 
Als een eenvoudige herder, die nooit 
verder denkt dan zijn schapen en die 
honderden kleine dingen van het le- 
ven om hem heen, heb je niets an- 
ders te doen, dan de dingen te nemen 
zoals God ze biedt: „'n Kind zult ge 
vinden!" 
Want God heeft daarmee Zijn bedoe- 
lingen. Waarom Hij het zó en niet 
anders heeft laten gebeuren. Waar- 
om Hij het zó Kerstmis heeft laten 
worden: in de stille eenzaamheid 
van Bethlehems velden — in' een stal 
— met veel armoe en ontbering — 
met een Vader en een Moeder, die 
zich op niets en niemand konden be- 
roepen en die alleen door een vlucht 
in het holst van de nacht het Kind 
en zichzelf in veiligheid konden stel- 
len. 
Zeker, het had allemaal anders ge- 
kund en God had het in het verleden 
anders gedaan. In de schemering 
van een wolk was Hij zijn volk voor 
gegaan. Het braambos had gebrand 
en de toppen van de Sinaï hadden 
gegloeid, toen Hij zijn volk in zijn 
leiders benaderde — maar op Kerst- 
mis werd de God van Macht en Ma- 
jesteit de Emmanuël, de God mèt 
ons. 
Opdat we zouden weten en begrij- 
pen, opdat we zouden durven en 
kunnen. Want waar blijven we op 
Kerstmis met onze grieven, dat God 
ons alleen laat en niet met ons mee- 
leeft? Waar blijven we op deze dag 
met onze verwijten, dat Hij ons maar 
laat tobben, en dat ieder zijn eigen 
leed maar moet uitvechten? 
Ach, mijn vrienden en vriendinnen, 
ik weet het, de tijd, de zoete en he- 
lende tijd, heeft al heel wat doen slij- 
ten. Het is weer lente geweest en 
weer zomer met sprankelend leven, 
dat ook aan U niet onopgemerkt 
kon voorbij gaan. Daar was de goed- 
heid van Uw trouwe vrienden en 
vooral daar waren de kinderen — de 

lévende herinnering aan hem — met 
hun liefde, hun levensdrang, hun 
idealen en toekomstdromen. Neem 
het hen kwalijk. Het was goed, dat 
dit alles er was, want het heeft heel 
veel doen vergeten en de allerscherp- 
ste kanten bij gevijld van dat aller- 
verschrikkelijkste, dat er in Uw le- 
ven gebeurde. 
Maar toch de Kerstavond, die kwam, 
heeft U weer verontrust. Want in 
het zoete geluk van zo'n avond ligt 
toch tastbaarder dan ooit wat Uw 
leven samen voor U betekende — 
ziet U, hoe onzeglijk mooi ook aards- 
geluk en mensenliefde kunnen zijn — 
op zo'n avond begrijpt U pas goed, 
waarom God eenmaal kon zeggen: 
„'t Is niet goed, dat de mens alleen 
blijft!" —- En voor U, Vaders en 
Moeders, zal zijn of hun portretten 
aan de wand, (want de strijd kostte 
U zelfs twee kinderen en nog wel de 
besten!) op deze Kerstavond die al- 
lerbitterste vraag naar boven roepen, 
waarom het juist Uw kinderen moes- 
ten zijn? Waarom Zijn kruis, dat 
ieder huis nu eenmaal kent, nu juist 
op Uw muren zo donker getekend 
moest worden? — En voor ons al- 
len, die overbleven, omdat Gods Hand 
ons beschermde (waarom en waar- 
door weten we niet), maar die na het 
verlossende woord van de bevrijdings- 
dag nog de zwaarste verliezen heb- 
ben geleden, omdat toen onze illus- 
sies en verwachtingen, ons eerlijk 
bedoeld en beleefd ideaal werd aan- 
gegrepen en bezoedeld door allerlei 
verdachtmakingen en insinuaties en 
misschien zelfs wel door openlijke 
miskenning. 
Voor ons allen dreigt juist deze tot 
nadenken dwingende stilte en rust 
van de Kerstavond te worden tot een 
nieuwe obsessie, welke steeds weer 
vastloopt in die eeuwige twijfel: 
waartoe heeft dit alles gediend? Was 
het een vergissing, 'n begoocheling 
van het ogenblik, waardoor ik nu 
alleen moet staan als een onbekende, 
een onbegrepene. Misschien door 
medelijden weer opgenomen in de 
oude kring, omdat het toch wel erg 
is voor ons — doch niet in meevoe- 
len, meeleven, meebegrijpen. 
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Als het zó is — en waarom zou het 
niet zó zijn? — misschien onuit- 

gesproken en zonder dat anderen het 

O Kind als ik mag komen.... 

Kind, hoe zal 'k U ontvangen? 
ik ben geen herder die de kudde hoedt 
en brandend van verlangen 
zich haastig naar Uw schaam'le kribbe spoedt. 

Kind, mag ik U wel ontmoeten ? 
ik die een doler langs Gods wegen ben 
en geen vrome wil ontmoeten 
omdat 'k de armoe van dit hart niet ken? — 

O Kind, als ik straks mag komen 
omdat Gij kind en mens werd ook voor mij, 
breek dan in mij de waan der dromen 
en breng mij onder Uwe heerschappij. 

Harm. de Jong 

merken, maar heel diep in ons hart, 
'n onderdeel van een seconde — laat 
ik dan de oproep van die Kerstnacht 
herhalen; „Venite" 'n oproep van de 
hemel: „komt laten we gaan en ons 
haasten!" 
Zeker, er is haast bi). Zo kunnen we 
niet verder leven en zo mogen we 
ook niet. Want God heeft het Kerst- 
mis laten worden voor alle tijden en 
alle mensen. Ook voor de tijden en 
mensen, die er zouden komen na de 
oorlog van 'tO-'tö. Ook voor de 
slachtoffers van dat moderne geweld 
en die moderne ontgoocheling. Haas- 
ten we ons dus om te zien, wat God 
heeft bedoeld. Niets meer en niets 
minder. Geen verheerlijking van ons, 
welke nergens toe dient — geen ver- 
achting, welke verbittert, maar een 
aanvaarding van de volle werkelijk- 
heid. 'n Volle werkelijkheid, welke 
niet ligt in een koud cynisme van 
„het leven is nu eenmaal niet an- 
ders. " Niet in een geduldige lijdzaam- 
heid van „het heeft zo moeten zijn", 
ook niet in een bovenmenselijke 
kracht van „en toch zal ik er niet 
onder door gaan" — maar in aan- 
vaarding van Gods bedoelingen en 
plannen met ons; waarvan we als 
mens in de beperking van ons ver- 
stand misschien niet altijd de diepste 
grond kunnen peilen, maar waarvan 
we wel de goedheid, ook door alle 
mensenverdriet en tranen heen, kun- 
nen smaken, en de kracht en bemoe- 
diging kunnen voelen. 

'n T/" ind zult ge vmuen!" 
•In Dat heeft alleen 'n God kunnen 

bedenken. Want welke grieven we 
ook tegen het leven, tegen de men- 
sen van hoog tot laag, tegen de 
vreemden, die ons verkeerd begrij- 
pen, tegen de vrienden, die dikwijls 
zo nonchalant en zelfzuchtig kunnen 
zijn — tegen deze allen kunnen in- 
brengen dit éne, dit geweldige zal 
nooit door ons weggeredeneerd kun- 
nen worden: dat onze God uit de he- 
mel (leest het maar goed; uit de hé- 
mel) ons leven op aarde deelde als 
mens, opdat de aarde weer een beetje 
hemel zou worden — dat Hij uit het 
grenzenloze Licht kwam naar de duis- 
ternis van de wereld opdat er in onze 
duisternis toch weer een hoopgevend 
licht zou schijnen — dat Hij, de Ko- 
ning van goèdheid en liefde kwam 
naar het rijk van de haat, opdat wg 
temidden van die haat ons geloof in 
de liefde, welke alles overwint, niet 
zouden verliezen. 
Dat is een werkelijkheid, welke gaat 
boven alle verwachtingen. Een ze- 
kerheid welke alle durven overtreft. 
„In alles toch werd God aan ons ge- 
lijk!" In onze angst en verdriet — 
in onze eenzaamheid en ontgooche- 
ling -— in onze teleurstelling en pijn 
— in ons lijden en dood. 
Dat is de boodschap, welke ik U op 
deze Kerstavond heb te brengen: dat 
we God, Die troont in de hemel en 
heerst over allen, over mensen en 
dingen; over levenden en doden — 
ook onze doden — zoeken; — en dat 
we 'n Kind, 'n mens, 'n gelijke zul- 
len vinden. 
'n Boodschap, die voor ons allen werd 
gegeven. Misschien onder verschil- 
lende bewoordingen en onder andere 
vorm, maar met een steeds eendere 
inhoud, waardoor we ook elkaar le- 
ren verstaan als broeders en zusters; 
en waarom op deze Kerstavond voor 
U allen mijn Kerstgroet van een 
„Zalig Kerstfeest" ook geen andere 
kan zijn, dat dat Gij allen in deze da- 
gen het Kind en déarmee Uw God 
moogt vindén. 

„PATER VICTOR". 
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Boog boven de winters-driftige Maas hing 
een wonderlijke ster. Zij staarde naar de 

besneeuwde oevers, die bogen om steden en 
dorpen met de waterloop. 
De ster zig-zagde van toren tot toren en ver- 
kende de heuvels en dalen, die ingetogen de 
kerstnacht verwachtten. 
Geen mens zag iets wonderlijks aan haar. 
Zelfs zij, die vaak de sterren lezen en uit de 
beelden voorspellingen trachten te vorsen, ont- 
dekten geen luister aan haar. De schaapherder, 
Simon van Urmond, kende haar wel. Hij ver- 
wachtte haar vertrouwelijke komst op de voor- 
avond van kerstmis nooit tevergeefs. 
Nadat hij de schapen gevoederd en verzorgd, 
en zelf zijn avondbrood gebroken had onder de 
dronk van verse melk, trad hij in de duisternis 
voor de schaapstal en tuurde naar het heuvel- 
land, van waar hij haar komst wist. 
Simon en de ster zochten elkander in de my- 
sterieuse sfeer van de vrome vooravond, die 
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in biddende verwachting het kerstgebeuren 
voorspelt. 
Achter hem schommelde de stallantaarn met 
flakkerlicht. Zij speelde haar seinen naar de 
hemel. Langzaam trok Simon van Urmond zijn 
witte fluit uit de wollen borstzak, klemde haar 
tussen de gefronste lippen en blies er zijn adem 
in tot een lied vol verwachting. De schapen 
luisterden ingetogen.... 
Na enkele bekende kerstwijzen improviseerde 
de herder ongekende en nooit gespeelde melo- 
dieën. Hij droomde van de velden rond Bethle- 
hem en de herders, die trouw de wacht hielden 
bij hun kudden. Hij riep hen uit het verleden 
op en vertelde hen in innige variaties op oude 
leisen, dat hij hun verwant was in geest en 
levenswijze. Na eeuwen was hij nog een der 
hunnen. Hij zette hun traditie voort, de tra- 
ditie van de eerste kérstnacht. In een tuime- 
lende klankenval verscheen plotseling de engel: 
„Vreest niet; ik verkondig u een blijde bood- 
schap." Ja, Simon wist het. Deze woorden 
werden tot hem gesproken en dan snelde hij 
heen om het kindje te zoeken, in doeken ge- 
wikkeld; en om het alle góede gaven aan te 
bieden, die uit herdershanden gegeven kunnen 
worden: brood en boter, melk en kaas, wol en 
doeken. 
Nog enkele uren en weer is het kerstnacht.. 
nu voor de zeventigste maal in zijn leven, in 
het land van Maas en Jeker, waar hij de her- 
dersstaf vijftig jaren geleden uit de handen 
van zijn stervende vader overnam. De oude 
herder zegende toen zijn zoon en fluisterde: 
„Leef in vrede voor God en onder de men- 
sen .... Doe zoals ik gedaan heb " 

rie, achter gindse heuveltop klimt een ster 
< omhoog. Nu staat zij met een punt in de 

sneeuw. Simon groet de ster met een lach en 
een tinteling van verstandhouding in de ogen. 
Dan verbreekt de torenklok de stilte van het 

Maasland en jubelt de fluit. In haal en weder- 
haal stijgt een hoog gefloten gloria. Na een 
mild tremolo stapt hij op de schapen toe. Zij 
kunnen hem nu missen en na een laatste blik 
grendelt hij de stal af. Hij stapt de sneeuw in 
en trekt achter zich een stevige bevrachte 
slede aan. Zoals elk jaar van te voren loopt 
hij recht op de ster af, buigt bij de heuvel om 
en zegt: „Ik zal mijn weg wel vinden." 
Vijftig jaren lang bedacht hij geen weg, niet 
stroomopwaarts noch stroomafwaarts. Onder 
witte daken stonden huisjes te slapen. Een 
hond sloeg aan en de echo gromde na. Simon 
waar ga je naar toe? Als langzame boeren- 
knechten hem dit zullen vragen, zal hij het 
antwoord wederom met een groet schuldig blij- 
ven, omdat hij moet luisteren, omdat het be- 
kende geluid, „een teken", hem niet mag 
ontgaan. De slede spoorde op zijn voetstap- 
pen  Ver weg danst een lichtje alsof het 
naar de horizon hinkt  

Dan hoort Simon het 
geschrei van een klein 
kinderstemmetje. Hij 
weet zich in de nabij- 
heid van een pas ge- 
boren mensenkind. Het 
ontroert hem. Zo kwam 
eens de Verlosser op 
aarde voor hem en voor 
alle mensen. Iedere ge- 
boorte is voor Simon de 
afstraling van de God- 
delijke liefde. De komst 
van het kerstekind is 
het schoonste geheim 
in de nacht van vrede 
en goedheid. De her- 
der vindt een kindje in 
doeken gewikkeld, ge- 

boren uit arme ouders, in een schamel huisje. 
De herder van Urmond kent hen. Geen een 
kent het land en haar bewoners zo goed. Hier 
zijn de gaven wel besteed, de kerstgaven zo- 
als eens het kind Jezus in het stalletje van 
Bethlehem ontving. In de moeder herkent hij 
Maria, in de vader Jozef en in zichzelf de her- 
der van het oude geslacht, die de traditie 
voortzet. Haastig bindt hij de zak af, plant 
haar in de sneeuw tegen de deur. Hij klopt 
zijn kerstgroet en is verdwenen. Als een flauw 
licht naar buiten schijnt, speelt een fluit het 
liedje van de herders. De schaapherder knoe- 
tert door de sneeuw op het middernachtelijk 
uur. Kerstnacht  
Grove handen, die slechts een schamel be- 
staan verdienen, leggen de- gaven op het bed. 
Een jonge moeder ziet blij toe en betast met 
klamme handen het brood en de boter, de melk 
en de kaas, de wol en de doeken. Een kind 
schreit en buiten, in de sneeuw speelt de her- 
der zijn lied. Hij roept hen uit de vreugde tot 
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bezinning. Mijmert de onbekende een af- 
scheidsgroet? 
Dan zingen de kerstklokken het gloria in hun 
klepelslag en fluisterlacht de moeder tot haar 
kindje: „Onze woning is nu een stalletje van 
Bethlehem." 

Wie is toch de stille weldoener, waarover 
zij reeds vaak hoorden vertellen? 

Het hele jaar sprak men niet over hem, maar 
in de kersttijd droomden jonge moeders van 
zijn komst en vaders, die zich aan niets konden 
hechten, omdat zij niets bezaten. Was het een 
kerstengel? Niemand had hem tot nu toe ge- 
zien. 
Soms vertelde men aan Simon wondere ver- 
halen, die hij met een blik in de verte aan- 
hoorde. De vreugde in de gezinnen zelf had 
hij nooit aanschouwd, maar diep in hem leefde 
de overtuiging, dat het Kindje van Bethlehem 
de handjes naar hem uitstrekte en hem zegen- 
de, zoals weleer de herders. 
In de kerk vierde Simon het kerstgeheim met 
de gelovigen. Als in een stille vervoering be- 
naderde hij het geheim van de Emmanuël, God 
met ons, God onder de mensen van goede wil, 
aan wie de vrede beloofd is. 
Daarna zocht hij zijn schapen op. Liggend te 
midden van de warme vachten floot hij een 
laatste lied in de stille en heilige nacht, en 
viel dan in een diepe slaap, de fluit los in de 
handen geklemd. 
Zo vonden hem eenvoudige mensen uit land 
van Maas en Jeker, waaronder de vader van 
het pas geboren kind. En allen beseften nu, dat 
de herder de onbekende weldoener moest zijn. 
De vader noemde zijn dochtertje Simone ter 
ere van de edelmoedige en fluitspelende her- 
der in de Kerstnacht, op wiens graf elk jaar 
de sneeuwklokjes bloeien rond de vergeelde 
fluit. 

Jan Patriot" 
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m maar direct met de deur in huis te vallen: de politieke 
delinquenten van vandaag waren in de bezettingstijd onze 
vijanden. En om het kind bij de naam te noemen: zij stonden 
aan de verkeerde kant, zij hielpen op de een of andere manier 
de vijand en zij stonden tegenover ons, de een in ernstiger 

mate dan de ander. En onder de reeds ontslagen gevangenen en onder 
de nog geyangen-zittenden zijn er, die geestelijk nog aan die kant staan, 
en zijn er, die geestelijk aan de goede kant zijn gaan staan. Er zijn er 
ook, die werkelijk niet weten waar ze moeten staan. Zij hebben bezwaren 
naar twee of nog meerdere kanten. Ze voelen zich geèstelijk en politiek 
dakloos. 

Wie maar enig serieus contact heeft met de politieke delinquenten, weet, 
dat zij niet allemaal over één kam te scheren zijn. Direct na de bevrijding 
heb ik in verschillende plaatsen gesproken over het onderwerp: „Wat 
moet er met de N.S.B.ers gebeuren?" 
En toen heb ik met de meeste nadruk gewaarschuwd tegen een onrecht- 
vaardig en al te grof en gemakkelijk oordeel over de N.S.B.ers, alsof ze 
allen in wezen gelijk waren, en alsof ze allen uit dezelfde motieven hebben 
gehandeld, en alsof ze allen hetzelfde hebben misdaan. 
Een groot deel van onze strijd tegen het Nationaal-Socialisme was een 
strijd voor de rechten van de mens, voor de meest elementaire christelijke 
beginselen en waarden. Wanneer wij deze strijd goed gestreden hebben, 
dan strijden wij vandaag nog voor het recht, recht voor Joden, recht voor 
de kerk, recht voor de school, recht voor de gezinnen, nu ook recht voor 
de N.S.B.ers en alle politieke delinquenten. Zelfs de grootste misdadigers 
hebben recht op Recht. En dit altijd naar twee kanten: het recht in oor- 
delende-, maar ook in beschermende zin. 
En wij weten allen, dat na de bevrijding gezondigd is tegen het Recht. 
Enerzijds, doordat het Recht niet voldoende oordelend, anderzijds door- 
dat het Recht niet voldoende béschermend was. Daarover hebben wij ons 
te schamen en openlijk schuld te belijden, ook al verdisconteren wij 
daarin de factor van onmacht. 
Nu is het een merkwaardig verschijnsel, dat over het algemeen de 
mensen, die in de bezettingstijd het minste geleden hebben en er voor 
zorgden zelf geen risico's te lopen, het meest fel en krenkend zijn tegen- 
over politieke delinquenten, feller dan zij, die het demonische van het 
nazidom aan den lijve hebben ondervonden. Ik zeg: ouer het algemeen, 
want er zijn natuurlijk uitzonderingen. 
Indien dit zo is, dan pleit het vóór de geestelijke motieven der verzets- 
mensen en tégen de geestelijke motieven van de nü-fellen en de destijds- 
lauwen. 
Toch is het goed, dat wij met Kerstmis in een zuiver geweten het feest 
van de geboorte van Jezus Christus gaan vieren. 
Immers alleen deze Smetteloze heeft in de wereld het wonder van Gods 
Recht en tegelijk van Gods Liefde geopenbaard. 
Nergens zien wij in het optreden van Jezus een recht zonder liefde, en 
nergens een liefde zonder recht. Wie meent, dat de Heiland een soort 
liefde predikte en betrachtte, die gelijk is aan een sentimentele zoet- 
sappigheid, die heeft van het heilig rechtsmoment in Zijn optreden niets 
gezien. De Heiland kon verschrikkelijk toornen. Hoe moet Zijn oog ge- 
bliksemd hebben, toen Hij het „wee u" over de Farizeërs en 
hun ongerechtigheid, die zij voor God en mensen wilden 
camoufleren, uitgoot. Christus kende geen liefde zonder het 
recht Gods. Daarom vergoelijkte Hij de zonde nooit. Als er 
iemand de zonde erg vond, dan deze Heilige Gods. 
Maar tegelijkertijd bemerkten wij bij Hem een verrassende 
en bovenmenselijke maat uitgaande liefde en ontferming over 
zondaren. Wie stond zo liefdevol begrijpend tegenover de ge- 
vallen vrouw, en wie was zo vergevensgezind tegenover de 
moordenaar aan het Kruis, als Jezus? Deze schijnbare tegen- 
strijdigheid in het optreden van Jezus, heeft vele mensen in 
verwarring gebracht. En de makkelijkste, maar tegelijk ver- 
keerde weg is altijd om Christus als Voorbeeld naar- één kant 
te aanvaarden. De één zal zich krachtens zijn psychische 
structuur meer aangetrokken gevoelen tot de toornende Jezus, 
Die werkelijk niet over de zonde der mensen als over een 
kleinigheid heenliep, en Die werkelijk de zondaar niet spaarde. 
De ander zal krachtens zijn karakter alléén oog willen hebben 
voor de vergevende liefde van Christus en maar liefst niet 
horen van straf, vergelding en recht. 
Afgedacht nog van het feit, dat wij van de Heiland geen aards 
rechter en geen sociaal hervormer en geen politicus of wat 
ook mogen maken, moeten wij nooit vergeten, dat de houding 
van Christus tot de mensen de laatste en meest ernstige hou- 
ding was n.1. van God in het vlees tegenover zondaren. 
Een mechanische toepassing van Christus als Voorbeeld zal 
zeker tot de grootste ongelukken voeren. 
Dit neemt echter niet weg, dat Christus niet alleen de Zalig- 
maker is, Die de schuld der zonde wegneemt, maar ook ons 
Voorbeeld, opdat wij door Zijn Geest zouden wandelen. En 
dan is het duidelijk, dat, wie waarachtig Kerstfeest viert, wie 
dus waarachtig met Hem gemeenschap heeft, de zonde (élke 
zonde) onuitsprekelijk erg zal vinden, maar tegelijk ontfer- 
ming zal betonen aan de zondaren. Het gaat om de spanning 
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in ons leven van recht en liefde. Geen recht zonder liefde; geen liefde zon. 
der recht. Het één zowel als het ander is een caricatuur en daarom geen 
dienst aan God en de naaste. 

TLJ ier zitten wij midden in de moeilijkheden van de concrete toepassing. 
-^Alléén, wanneer wij een sterk geestelijk leven hebben, alléén, wan- 

neer wij dagelijks uit Christus leven, zullen wij zien welke houding wij 
moeten aannemen tegenover de politieke delinquenten. Die houding zal 
niet gelijk kunnen zijn, omdat de delinquenten niet gelijk zijn, en omdat 
de situatie telkens weer anders is. Maar dit leert Christus ons zeker ten 
aanzien van onze voormalige vijanden, óók wanneer ze naar hun menta- 
liteit nog vijanden zijn; Hebt Uw vijanden lief. Dat wil niet zeggen: 
Vindt ze allemaal aardig, of je moet al die zonden niet zo erg vinden, 
of er behoeft geen recht te geschieden. Neen. het wil zeggen: Hebt ze 
lief, d.i. voelt en aanvaardt Uw verantwoordelijkheid tegenover hen als 
naaste, en zoekt het goede voor hen. 
Dat goede, dat waarachtig goede, is allereerst een geestelijk goed, een 
recht-staan tegenover God met als gevolg een recht-staan tegenover ons 
volk en de wereld. 
Dat wil zeggen, dat wij uit liefde de onbekeerde Nazi-man het recht Gods 
moeten aanzeggen, opdat hij de grootste weldaad van de vergeving der 
zonden uit Gods handen kan ontvangen. 
Deze Openbaring der liefde zal zeker door vele onbekeerde Nazi-mensen 
verkeerd verstaan worden, n.1. als een soort farizeïsme van onze kant, 
alsof wij ons zo schoon en rein gevoelen tegenover God en mensen. Wij 
zullen deze dingen in de diepste ootmoed moeten zeggen n.1. in het besef, 
dat wij met minder genade dan de grootste zondaren niet toe- kunnen. 
Dat wil ook zeggen, dat wij de grootste tegemoetkoming en erbarmen 
moeten bewijzen ten aanzien van de schuldverslagenen, zoals Jezus dat 
op ontroerende wijze deed. Dat zal veel zelfverloochening en offerbereid- 
heid vragen, omdat „onze natuur" anders reageert dan Christus' Geest 
in ons. Niets kan ons meer helpen om de vijanden lief te hebben en voor 
hen te bidden, dan een geestelijk verstaan van het mysterie van Kerst- 
feest. Hier worden alle verhoudingen op de laatste ernst gezet. Hier 
vallen alle relativiteiten weg. Hier gaat het over het komen van God 
in Zijn Zoon Jezus Christus tot een afgevallen wereld. En ten aanzien 
van het hemels Koninkrijk, zijn wij als zondaren allemaal verraders. Wij 
zijn allen opstandelingen tegen God, die samengewerkt hebben met de 
duivel. Wij hebben de vijand over de grenzen van Gods heilig grondgebied 
gehaald, en wij hebben met de duivel gecollaboreerd. En nochtans is God 
de Eerste geweest om de minste te zijn en ons dood-schuldigen op te 
zoeken met het onverdiende heil, dat Zijn Zoon met de prijs van Zijn 
bloed moest verwerven. 

LA at is de zin van Kerstfeest. Feest, bevrijding en vergeving schenkt 
■'-'het Kind van Bethlehem ons in een wereld verloren in schuld. En 
als wij dan nooit vergeten onze afkomst, onze geestelijke afkomst, ons 
vijand-zijn-van-God, en wij mogen door een waarachtig geloof roemen 
in Zijn onverdiende liefde, dan zullen wij onze houding tegenover de 
politieke delinquenten terugvinden in Christus. Elke keer, dat Jezus ons 
concreet zegt: „Hebt Uw vijanden lief", zullen wij „neen" zeggen, indien 
wij nog nooit waarachtig Kerstfeest hebben gevierd. Maar indien wij 
weten, waarom Jezus op aarde, in het door de duivel bezette gebied 
kwam, en hoe Jezus ons als collaborateurs van de duivel gevonden heeft, 
dan zullen wij liefhebben „gelijk Hij ons heeft liefgehad". 
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TvTu hij 't bospaadje uit is ligt de hei voor hem, 
^ wijd en blinkend wit. Het zachte geruisloze 

sneeuwen heeft opgehouden en de zon kiert 
even door een slordige scheur in het zilvergrijze 
wolkendek. Blauwe schaduwplekken liggen op 
de witte hei en de stilte is hier zuiver en onge- 
rept. Langs 't dichtgesneeuwde karrepad loopt 
hij verder. Moeizaam gaan is het hier in de 
hoge sneeuw. Ginds, achter dat grillige groepje 
juniperus weet hij 't kruis te staan, 't Zal nu 
wel fantastisch ondergesneeuwd zijn. De jene- 
verstruiken zijn tenminste net een troepje 
saamgedrongen nieuwsgierige toeschouwers met 
witte schoudermantels om. Hoe vaak was hij, 
Henk, nu dit paadje al gelopen! Soms had hij 
zich voorgenomen, er niet weer te komen, maar 
't was net of die plek hem onweerstaanbaar 
trok en hij elke keer in zelfkwelling weer toe- 
gaf. 
„Hier viel als slachtoffer van de Duitse terreur 
Johan Hulstman." 
„Den vaderland getrouwe", was, behalve de 
datum alles wat er op stond. Maar niemand 
wist wat die dode, starre letters elke keer in 
hem wakker maakten. Eigenlijk was het dom 
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„Was hef familie van U?" 

van hem om nu deze 24ste December er nog 
weer heen te gaan. Het hei-landschap was een 
prachtige kerstkaart, waaraan alleen de rood- 
belinte sparrekegels en de beierende klokken 
ontbraken en dat tartehde kruis scheen niets 
met die serene vrede te maken te hebben. Dat 
sprak immers van haat en onvrede, van.... 
Met een schok blijft Henk stilstaan. Bij 't kruis, 
tegen de jeneverbesstruiken staat iemand. Een 
meisje. Ze heeft haar handen diep in Haar 
mantelzakken geduwd. Op haar ene schouder 
ligt een dot sneeuw, van een tak gevallen. Haar 
gezicht is in-bleek. Ze schijnt alles om zich 
heen vergeten te hebben. Ze merkt hem niet 
eens. 
Henks gedachten gaan snel. 
Heeft Johan een meisje gehad? Hij heeft daar 
nooit wat van gehoord. Een zuster of nichtje 
kan 't niet zijn, dan moest hij haar kennen 

Maar wat deed ze dan hier in die eenzame 
sneeuwwoestijn! Wie ter wereld nam de moeite 
om zo'n eind te lopen als er geen noodzaak 
was. — En hij zélf dan? Ze kijkt hem aan. Haar 
donkere ogen vragen. Maar toch niet meer dan 
die van Henk zelf. Er komt iets van weerzin 
in hem op. Wat had dit vreemde kind met zijn 
vriend te maken? Zijn stem klinkt niet eens 
vriendelijk als hij vraagt: „Een kennis van U?" 
Ze wacht even met antwoorden. Dan schudt 
ze langzaam nee. „Toch zou ik heel graag 
wat van hem willen weten", zegt ze dan bijna 
schuchter. 
Met enige tegenzin moet Henk toegeven, dat ze 
een lief gezicht heeft en er heel chic uitziet. 
Maar nog klinkt zijn stem gereserveerd als hij 
zegt: „Waarom?" 
Komen er nu tranen in haar ogen? 
Ze geeft geen antwoord, maar weer vraagt ze 
schuchter: „Was 't familie van U?" En nu 
zwijgt Hénk. „Familie", wat was dat eigenlijk 
een belachelijk zwak woord. Johan was veel 
meer dan familie. Hij voelt dat ineens heel 
sterk nu. — 
Rondom hen is de onwezenlijke stilte van het 
zuivere kerstlandschap en de zwijgende een- 
zaamheid wekt een wondere vertrouwelijkheid. 
Langzaam begint hij te spreken. 
„Neen, 't was geen familie van mij. Wij heb- 
ben samen illegaal gewerkt, samen lief en leed 
gedeeld, we zijn samen gearresteerd, we zijn 
samen verhoord, we zijn samen getrapt en 
gepest, we hebben samen gebeden en we zijn 
samen ter dood veroordeeld. Dat is wat anders 
dan familie te zijn." Hij kijkt nu het meisje 
even heel doordringend aan. Dan gaat hij weer 
verder. 
„Die zonnige lentemorgen waren we ook sa- 
men. We liepen naast elkaar. De moffen had- 
den ons niet gebonden. Waaróm ook. Er liepen 
immers vier gewapende SS-ers voor ons en 
vier achter ons. Het was zo morgelijk mooi in 
't lentebos. De struiken liepen al uit eh ik 
hoorde 't zachte fitisliedje. 'n Houtduif koerde 
ergens van uit de takken en ik róók de lente. 
Naast me ging Johan. We wisten, dat het onze 
laatste gang was. Ik zag zijn gezicht. Het stond 
zo verheven. Het was, als zag hij over die vieze 
koppen van de Duitsers heen, zó in de hemel. 
En 'k weet niet hoe het kwam, maar ineens 
voelde ik me zo alleen en kreeg ik zo'n drang 
om te leven, dat ik zonder nadenken plotse- 
ling in 't struikgewas sprong en als bezeten 
wegholde. Toen barstte de hel open. Het stille 
bos was ineens een orkaan van geweld. Het 
regende schoten; takken en bladeren stoven om 
me heen. Ik kende het bos op mijn duimpje, 
sprong in een diepe greppel, rende achter een 
heuvelrijtje langs en — 't is haast niet te ge- 
loven — maar ik ontkwam. 
De, Here heeft je bewaard, zeggen de mensen, 
maar ik wéét niet.... ' 
Henks stem is zacht geworden, 't Is of hij nu 
tegen zichzelf praat en 't meisje vergeten is. 
De scheur in de wolken is weer dicht gescho- 
ven en langzaam vangt het sneeuwen weer aan. 
„Ik wéét het niet.... Ik had een heftige hoop, 
dat Johan ook weggevlucht was en tegelijk 
wist ik, dat hij dat tóch niet gedaan had. 
Later, toen ik in Brabant ondergedoken 
was, hoorde ik van zijn dood. Pas na de 
bevrijding kwam ik hier, in Canadees uniform, 
terug. Ik vond dit kruis en 't was of me de 
keel dichtgeknepen werd. „Den vaderland ge- 
trouwe" stond er.... en ik dan? Ik heb gezwo- 
ren om de verrader te vinden, die ons in han- 
den van de moffen gespeeld had. Ik had hem 
hier bij dit kruis, de hersens willen inslaan, ik 
had.... ja, ik weet niet meer, wat ik allemaal 
wou. Ik had Johan alléén laten sterven — ik 
was gevlucht — ik zou 't weer góéd maken, 
door die dader te vinden. Ik heb hem niet ge- 
vonden, 't moet een blonde jongen geweest 
zijn, die bij de politie was. Dat is alles wat ik 
te weten kwam. Nu heb ik de hoop opgegeven. 
Johan is dood. Alles is zo onherroepelijk. Maar 

dit kruis verwijt me alles elke keer weer. Ik 
geloof, dat 'k die verrader niet genóég gehaat 
heb." 
Henk zwijt abrupt. Hij ziet het meisje weer 
voor zich staan. Haar ogen staan groot in haar 
nu nóg witter gezicht. Dan vraagt hij: „Kende 
U hem?" 
Even trekken haar lippen krampachtig. Dan 
begint ze zacht te praten. 
„Ik kende een jongen, ik hield van hem. Hij 
deed zijn best en maakte promotie. Toen kwam 
de oorlog. En toen koos hij de verkeerde kant. 
De promotie was hem in zijn hoofd geslagen. 
Wat heb ik met hem gepraat, hem gesméékt er 
mee op te houden. Op een avond heeft hij af- 
scheid genomen. Hij was druk en gejaagd. Hij 
moest naar dit dorp. Hij had een samenzwe- 
ring ontdekt en wanneer hij dit aanbracht zou 
hij een geweldige bevordering krijgen...." 
Haar stem wordt nu heel zacht, alsof ze moeite 
heeft verder te gaan. 
„We hebben er ruzie om gekregen. Hij is zon- 
der groeten heengegaan. Ik heb hem nooit 
weer gezien.... 
Later hoorde ik, dat hier twee jongens waren 
doodgeschoten. Die moet hij verraden hebben. 
Hij is zelf later met Nederlandse SS-ers ge- 
sneuveld. Vanmiddag moest ik hier in de buurt 
wezen. Ik heb 't kruis gevonden. Alles is nu 
zo onherroepelijk. Dit kruis is een schreeu- 
wend verwijt. Ik geloof, dat ik mijn jongen niet 
genoeg heb lief gehad." 
Dan zwijgt ze. Haar ogen staren naar 't een- 
voudige kruis, dat alweer wit bestrooid is, door 
de fijne sneeuw. 
In Henk stormt het. Nu weet hij éindelijk, wie 
de verrader is en tóch.... er is geen voldoe- 
ning .... alleen een nameloze, onvulbare leegte. 
Rondom wordt de wereld kleiner door de neer- 
dwarrelende sneeuw. 
En witte Kerst.... 
En dan.... wonderlijk — ineens schouwt hij 
alles met andere ogen. 
Christus.... ja. Dié had genóég liefgehad.... 
Die was getrouw geweest tot in de dood.... 
Die had met liefde zijn vijanden overwon- 
nen .... 
„Die voor ons gestorven is, toen wij zijn vij- 
anden waren" — 
Ja, Christus had volmaakt liefgehad. Dat hij 
dat nooit eerder Zo diep had ingezien, dan nü 
dit meisje dat zo zacht gezegd had. 
Hij kijkt haar aan. 
Denkt zij nu het zelfde? 
En dan zegt haar stem, die geweldige waarheid 
in heel simpele woorden „Het Kerstkind maakt 
alles goed." 

* * * 
De korte wintermiddag neigt ten einde. Het 
zilvergrijs van de lucht is verdicht tot loodgrijs. 
Nog stüift de fijne sneeuw onhoorbaar boven 
de heide. 
Wacht deze eenzame wereld nu op het wonder 
van de kerstnacht? 
Samen wandelen ze zwijgend naar 't dorp. 
Als een stille getuige blijft hét kruis achter. 
Morgen is 't Kerstfeest en 't Kerstkind maakt 
alles goed. 

J. W. DE VRIES. 
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DAAR WAREN 

HERDERS... 

■p n het zal weer Kerstfeest zijn. 
Maar we treffen het van 't jaar niet met Kerstmis. Kerstmis op Zaterdag en 

Zondag. Dat betekent maar een halve dag extra vrij. Niets aan dit keer, hoor. 
Als het op Donderdag en Vrijdag valt kun je er zon gezellig week-endje van 
vier dagen van maken. Daar doe je nog eens wat mee. Maar van 't jaar lijkt het 
naar niets. Alleen de directeuren van grote bedrijven zullen wel in hun nopjes 
zijn, omdat ze dit keer hun bedrijven practisch niet behoeven stil te leggen. 
Och ja, zo praten we allemaal wel eens over Kerstfeest. En dan verwonderen 
we ons nog, dat er mensen zijn, die van de innerlijke waarde van Kerstmis 
nauwelijks weet hebben. 
En toch, van alle Christelijke feestdagen spreekt het Kerstfeest de massa nog- het 
meest toe. Daar is een lichte vertedering in de mens, wanneer hij denkt aan dat 
hulpeloze Kind in de kribbe. En het verlangen naar de vrede welt als een diep 
heimwee uit de mensenziel, wanneer er gezongen wordt van Efratha's veld, waar 
de engelen verkondigen, dat er vrede op aarde zal zijn. 
We knielen neer naast de eenvoudige herders en voelen ons thuis bij hen. Och 
ja, als er meer zulke mensen op aarde waren, dan zou het nog wel eens vrede 
op aarde kunnen worden. Zij hebben" geleerd zorg te hebben voor hun schapen. 
Hitte, koude noch gevaar houden hen af van het vervullen van hun taak. Zelfs 
's nachts houden ze de wacht. 
En daar zijn de wijzen van verre, de Koningen. Ze voeren geschenken mee. En 
die geschenken zijn voor wat arm en naakt is. En daarvoor knielen ze neer. 
Geen leger vergezelt hen en de boze bedoelingen van Koning Herodes zullen in 
hen geen medewerkers vinden. 
Ja, het Kerstfeest is een heerlijk feest, als we het heden vergeten en bij kaarslicht 
en dennegeur wegglijden in zoete gepijnzen. 
Maar koud en hard komt weer de werkelijkheid ons wekken, verscheurend elke 
vredesdroom. 
Hulpeloze kinderen. Ze zijn er vandaag de dag meer dan genoeg. De UNAC 
heeft gepoogd iets voor hen te doen. En er zullen er wel wat geholpen kunnen 
worden. Maar voor duizenden, voor millioenen is er geen hulp en geen uitkomst. 
Met al ons geroep om vrede en ons geploeter ervoor kunnen we nog niet eens 
ervoor zorgen, dat er geen hulpeloze en ten ondergang gedoemde kinderen meer 
zullen zijn. 
We kunnen wel van vrede zingen, maar onze schrale stemmen worden over- 
donderd door de machtige massazang, dat oproept zich ten laatste male tot de 
strijd te scharen. Daar is een beangstigende dreiging in. Het bruist op als een niet 
te keren zondvloed. 
En dan de herders. Zijn ze er nog wel, die stille in zichzelf gekeerde lieden, 
die zo dicht bij God en de natuur leefden? Gesloten en stroef, maar trouw en 
oprecht, dienend in ootmoed en wijsheid. 
Wc denken dan aan die Duitse schaapherder, die opgeroepen werd zijn kudde te 
verlaten en mensen achter prikkeldraad bijeen te houden. Hij liet zijn schapen 
achter op de wijde Duitse heide. Hij nam zijn plaats in bij de slagboom van Kamp 
Amersfoort. En hij hoedde zijn kudde, met vuurwapen en knoet. 
De Wijzen en Koningen van onze dagen, komen ze ook van verre om geschenken 
te brengen en te aanbidden? O, we hebben ze* van nabij meegemaakt, die reizen. 
Maar het waren nooit geschenken, die ze brachten. Dood en verderf was in hun 
gevolg. Ze wilden wel aanbeden worden. Maar voor aanbidding restte hun geen 
tijd. 

* 
Och, het Kerstverhaal is ook ai zo'n oud verhaal. En het is ook al zo lang 

geleden gebeurd, dat we maar moesten ophouden met altijd weer willen vast- 
houden aan die Vrede op Aarde, die nooit komen zal. 
Is dat lied van de Vrede eigenlijk al niet in de kiem gesmoord? "Was het Vrede, 
toen Herodes de zuigelingen van Bethlehem liet doden en het Kindeke en zijn 
ouders als ballingen moesten uitwijken? Was het vrede, toen Schriftgeleerden en 
krijgslieden samen uittrokken om Jezus te vangen, nadat hij verraden is door één 
van Zijn naaste medewerkers? En komt de Vrede, als Jezus aan het Kruishout 
sterft en daarmede alle hoop op Zijn Koningschap in de harten van zijn discipelen 
dooft? 
Hebben wij met Hem te doden niet de Vrede, die de Engelen ons beloofden, 
verspeeld? Hebben wij door het doden van de Vredevorst ook de Vrede niet 
verworpen? 

♦ 
Zo moet het wel schijnen voor hem, die niet verder komt dan de Kribbe van 

Bethlehem en de Vrede-zang; die over de kribbe al de schaduw van het kruis 
ziet vallen. En achter dat Kruis de dood. ^ 
Daarom is de viering van Kerstmis voor velen zo leeg en zo hol. Omdat zij niet 
weten van het geopende graf op de Paasmorgen. Omdat zij wel zien hoe het 
licht van Bethlehem verbleekt, maar niet hoe het licht van de Geest op de Pink- 
stermorgen er voor in de plaats treedt. 
Daar is een Vrede, die alle verstand te boven gaat. Een Vrede, die niet vliedt 
voor krijgsrumoer noch marteling. Het is de Vrede, die onze vrienden gesmaakt 
hebben in de achter ons liggende jaren, toen men hun lichaam folterde, doch hun 
geest de Vrede Gods vond. 
De valse herders dezer aarde mochten hen doen nederliggen tussen het prikkeldraad 
en hen wonden waar ze maar konden, daar was een andere Herder, die hen 
leidde in het land van de grazige weiden, waar de waterstromen ruisen, waar 
alle pijn, moeite en angst van hen afgevallen zijn. 
Want Hij is de ware Hérder, Die Zijn leven stelt voor de schapen. En dat heeft 
Hij gedaan voor al Zijn schapen. En daarmede de Vrede voor ons verworven. 

AD, 

EN 

Rey van Edelingen 

Wy edelingen, bly van geest. 
Ter kerke gaen op *t hooge feest 
Den eerst geboren heiland groeten, 
En knielen voor de kleene voeten 
Van 't kind, waer voor Herodes vreest; 

Het kind waer voor een starre rijst. 
Die Wijzen met haer straelen wijst 
De donkre plaets van zijn geboorte. 
En leit hen binnen Davids poorte, 
Daer d'allerhooghste 't laeghste prijst. 

Het Oosten offert wieroock, goud 
En myr, tot "s levens onderhoud 
Van hem, die neergcdaelt van boven, 
In 't arme Bethlem leit verschoven. 
Hoewel hy alles heeft gebouwt. 

't Gevogelt, dat op wiecken zweeft 
Zijn nest, de vos zijn holen heeft, 
En woont in bergen en in bosschen: 
Een stal van ezelen en ossen 
Den schepper naulix herbergh geeft. 

De kribbe hem een wiegh verstreckt. 
Die 't aerdrijck met den hemel deckt. 
En elleck dier bestelt zijn voeder. 
O kind, ghy zijt, gclijck uw moeder. 
Met pracht noch hoovaerdy bevleckt. 

Hier voert de necrgedaclde God 
De trotze weereld om met spot 
In zijn triomf, tot smaed der hoven: 
Hier voert hy 't nedrigh harte boven 
Met hem, in 't onverwinbre slot. 

Hier schuilt dat godlijck aengezicht, 
Waeruit de zonne schept haer licht, 
E" alle starren glans en luister 
Hi«t le't hy zonder glans in 't duister, 
Q ie englen tot zijn' dienst verplicht. 

Des hemels reien wiegen hem 
In slaep met hunne zoete stem. 
Die noit van vaeck en was beschoten, 
En weckt het hoofd van alle grooten, 
In 't koningklijck Jerusalem 

Augustus Rijck verliest zijn eer: 
De Roomsche scepter reickt niet veer: 
Het Oost versmaed Latijnsche naemen: 
Macr dees beheèrscht het al te zaemen, 
Oock daer de zonne neemt haer' keer. 

De hemel, 't aardrijck en de hel 
Die luistren scharp na zijn bevel. 
En ziddren voor dc zuivre wetten, 
Die hy door visschers Jaet trompetten. 
En biaezen over duin en del. 

De doecken daer dit kint in leit 
Is 't purper'van'zijn majesteit, 
Waer in de harders hem aenschouwen. 
Dien God de zielen komt vertrouwen, 
Gelijck van ouds was toegezeit: 

Dat God zijn kudde weiden zal. 
En hoên voor ramp en ongeval. 
En na'et verdwaelde schaepken vraegen, 
En dat op zijne schouders dracgen 
Met vrcughd by 't overigh getal. 

Hier is de wijsheid ongeacht; 
Hier geld geen adel, staet noch prachf 
De hemel heeft het klcen verkoren. 
Al wie door ootmoed word herboren. 
Die is van 't hemelsche geslacht. 

Ghy die der vorsten harten leit, 
Gelijck een beeck, en schift en scheid 
Het licht van dicke duisternissen; 
Laet den tyran zijn' aenslagh missen. 
Die den onnooslen laegen leit. 

JOOST VAN DEN VONDEL 
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solöAten-keRSt,feest in möie 

'oor ieder, die niet in Indië geweest is, 
blijft dat land een mystieke grootheid. En 
zo moet dat ook zijn, want als men er niet 
geweest is en toch denkt het te kennen, 
komt er narigheid van. 

Zo onbekend en mystiek als het begrip Indië ons 
;.moge zijn, het Kerstfeest kennen we terdege als bij 
: uitstek een feest van de koude landen, waar dennen 
groeien op het zand en sneeuw valt in de winter. 
Ga nu die twee combineren: Indië en Kerstfeest en 
U kunt niet bevroeden wat er uit voortkomt! 
Trouwens dat kunt U hier in Holland niet, maar 
dat konden wij in Indië evenmin. 

; 's Avonds is het wel vroeg donker, zo omstreeks 
'zeven uur, en fel gloeien de sterrenogen in het zwart 
van de hemel  maar ondanks de regentijd met 
z'n vaak oneindige buien, is het toch nog warm. 

. Overdag althans, maar in de lage streken ook in de 
ïavond en de nacht. 
" Toch kunt U zich nog denken hoe de mensen in de 
"kerstweek de huiselijkheid zoeken en zich proberen 
.terug te denken in de vertrouwde sfeer van het 
ouderhuis in Holland. Dat geldt dan echter alleen voor 
de burgers, die hun gezin in Indië hebben of althans 

■ hun huis. 
Zij waren vroeger in staat van hun Kerstfeest iets 
te maken en zij deden dat ook. 
Heel anders staan onze soldaten ervoor. 
Een eigen huis hebben zij niet en een gezin nog veel 

; minder. 
Hun onderdak varieert van de geweldige betonnen 
zalen van een leeggesloopte fabriek tot een kampong- 
huisje van bamboepalcn, atopdak en bilik-wanden. 
Zo is het er tochtig, ongezellig wijd, zonder enig 
privéleven, zonder eigen plekje, met alleen een eigen 
veldbed en klamboe, het is er nauw en glibberig op 
de lemen vloer, waar — dan hier, dan daar •— de 
regen door het lekkende dak siepelt. 
En ja, wat wilt u: hoe kan je een tafel gezellig 
maken als je uit je mess-tins moet eten en er niets te 
dekken valt bij gebrek aan linnen, aan wit papier 
en tafelzilver. 
Hoe wil je het huiselijk hebben als een derde van de 
makkers bruin van klevende modder van een pa- 
trouille thuis komt en anderen in hun gummi-jas in 
de stralende regen op wacht staan? 
Er zijn wel cantines, ja geprezen zijn die cantines, 
waar stoelen zijn en kranten, tafels en glazen om uit 
te drinken. • 
Maar — hoe U 't nu keert of wendt — het Kerst- 
feest moet toch gevierd worden al is het einde van 
't jaar ook nog zo droefgeestig en de „sfeer" nog 
zo moeilijk te henaderen. 
Wat een energie wordt daaraan besteed. 
Er moet gezamenlijk gegeten worden en  goed! De 
fourier moet met. extra-blikjes te voorschijn komen 
en er moet gezorgd worden voor tafels op schragen 
•— voor borden en bestek (weet U waar ze 't van- 
daan halen? Ik niet!). 
De tjemara's zullen ze plunderen om wat groen te 
hebben en de commandant zal spreken  de pater 
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en de dominéé moetèn ook even komen als ze niet 
net ergens anders dienst moeten houden. Er zullen 
voordrachten worden, gehouden en de alom tegen- 
woordige guitaar-vittuoos zal droefgeestig duim- 
strijken over z'n snaren en met keelachtig kwelen 
en zingen van de /„Klamboe, waarin hij ligt te 
dromen." ( 
Ook wordt er aan Kerstliederen gedacht, waarbij het 
„Stille nacht" gemakkelijk favoriet is. 
Dan wil ik niet vergeten, dat er kerkdiensten ge- 
houden worden, Kerstwijdingen georganiseerd en 
Kerstavonden gevierd' in cantines en Militaire Club- 
huizen. 
Een Kerstdienst is er door Radio-Welfare Semarang 
uitgezonden, speciaal voor de buitenposten bestemd, 
waarvoor een gemengd koor en een kinderkoor van 
de Padvindergroep medewerking verleenden. 
Ja, we wisten, dat het Kerstfeest was en we konden 
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ook vertellen en horen wat de betekenis daarvan is. 
Er is gebeden en gezongen evengoed als er gegeten 
is en er gezelligheid gemaakt werd. Maar het was 
en bleef in dat Indië, ver van huis, een soldaten- 
Kerstfeest met alle improvisatie, die daarbij onont- 
koombaar is. Een Kerstfeest in povere beperking, 
onder spanning en met onbetaalbare humor, maar 
vooral met veel verlangen naar de onbereikbare 
huiselijke kring in Holland. 
Een Kerstfeest, dat werd ingezet met het uitdelen 
van het NIWIN-pakket en waar veel werd ver- 
wacht van  de Veldpost. 
Zo was het ook in de buurt van Plantoengan op de 
Noordhelling van de grote bergketen die van West 
naar Oost over Java loopt. 
Plantoengan is daar één der laatste posten op de 
Status-qud-lijn, waar een detachement Hollandse 
jongens was gelegerd. Ze hadden 't daar niet breed, 
want ze waren zo maar wat in de Kampong gezet, 

moesten zware dienst doen en waren van een nor- 
maal contact met' de meer militair bezette centra 
verstoken omdat er enkele bruggen in de weg door 
door de extremisten warén opgeblazen. Alle materiaal 
moest naar hen gedragen worden, waarbij de dragers 
op één plaats een vrij wilde kali moesten oversteken. 
En al wat voor het materiaal gold was ook van 
toepassing op hun levensmiddelen en de Veldpost: 
't kwam meer dan eens doornat in het kampement 
Plantoengan aan. 
Onder zulke omstandigheden wordt dan aangepakt, 
want „je bent Generaal of je bent het niet." 
Zo werd de Genie te hulp geroepen, waarvan één 
peloton van een Veldcompagnie de brug over de 
kali moest herstellen. 
Toen naderde al Kerstdag 1947. Naderde die wat 
droefgeestige dag, waarop je je geliefde zo heel erg 
mist en de vergelijking van een Hollandse huiskamer 
met een kamponghutje echt ten nadele van dat hutje 
uitvalt. En met die Kerstdag kwamen ook de ver- 
wachte Kerstpakketten naderbij. 
Daarom hebben die O.V.W.-ers der Genie daar hard 
aangepakt! Ze werkten door in ploegen, want, zeiden 
ze; die brug moet klaar, want onze kameraden daar- 
boven mogen geen Niwinpakketten krijgen, die door- 
weekt zijn in de kali! Ze hadden recht op 3 dagen ver- 
lof die Genisten. Verlof dat ze bij hun onderdeel in 
de stad mochten doorbrengen. Dat betekende; naar de 
kerk, naar de cantine, naar de bioscoop  maar 
neen, ze werkten dóór  want de brug moest klaar 
op Kerstdag voor het transport van de Veldpost, 
't Werk liep echter wat tegen en de brug kwam op 
24 December niet klaar. Toen hebben ze er ook nog 
de 25ste aan gewerkt  tot'ie af was! 
Die Kerstmorgen arriveerde daar een aalmoezenier bij 
de ploeterende mannen en bood hun aan voor hen 
een H. Mis te lezen „omdat het toch Kerstdag was". 
Nee, pater, zeiden ze... nu geen H. Mis om 't Kerstfeest 
te maken, dit is ons Kerstfeest: die brug maken voor 
de Veldpost van onze kameraden in Plantoengan.. 
Helaas heeft de veldprediker niet zo'n échec kunnen 
lijden als de aalmoezenier, want een veldprediker was 
daar toen niet. 
AI waren er van ons, die letterlijk dag en nacht preek- 
ten, alles afdoen was een veldprediker niet altijd mo- 
gelijk. 
Eén reisde met de aalmoezenier en een dubbelmanne- 
kwartet vanaf 4 uur op de eerste Kerstdag tot 's avonds 
8 uur op de tweede Kerstdag. Toen hadden ze langs 
een traject van 800 K.M. al hun mannen gesproken, 
met hen gelezen, gebeden, gezongen. 
Dat moest ik U kunnen laten zien: een kerk met 
enkele honderden gebruinde snuiten  hier en daar 
een Ambonees of Chinees en tussen  allen stil van 
aandacht. Want  ook hun geldt het Evangelie 
van de Heiland der wereld: 

Ziet, ik verkondig U grote blijdschap, dat U 
heden geboren is de Zaligmaker, 
Christus de Heer  

VREDE EN OORLOG 

Aan de Militairen in Indië. 

Men zegt wel eens, dat we van 1939 tot 1945 eigenlijk geen Kerstfeest kon- 
den vieren, omdat de oorlog zo fel contrasteerde met het „vrede op aarde". 

Nu, dan is het na 1945 maar van korte duur geweest, dat het Kerstfeestvieren 
wel zinvol was, want de oorlogsfanfares schetteren op vele fronten en in de 
naam van verheven idealen vallen iedere dag talloze soldaten. 
Nederland is aan dat „vredig" Kerstfeestvieren zelfs niet toegekomen, want van 
1945 af staan onze soldaten in Indië op de bres voor orde en recht onder de 
bevolking, en velen lieten er het leven voor. 
Is het niet een bespotting, dat we het „yrede op aarde" gaan zingen, terwijl 
drie jaar na de beëindiging van de vorige wereldoorlog, de schermutselingen 
van de volgende alweer in volle gang zijn over geheel de wereld? Neen, neen, 
lezer, dat is geen bespotting; dat gezang is juist de enige mogelijkheid van 
vandaag. 
De vraag is maar, wat men onder die vrede verstaat. En daartoe moet men 
naar Gods Woord, want daarin staat het; Vrede op aarde. Niet uit wat de 
mensen er in hun fantasie van maken, maar uit dat, wat God ervan gezegd 
heeft, is de zin van dit Woord te verstaan. De fantast doet aan bronverval- 
sing. Hij wil, dat er geen oorlog meer op aarde zal zijn en zo wil hij het 
Kerstfeest zien, maar hij vergeet, dat er dan allereerst geen oorlog meer in zijn 
hart moet zijn. Wie zijn hart kent, weet, waar de oorlogen vandaan komen. 
En wie de Bijbel leest, leert, dat 't in het „Vrede op aarde" allereerst om de 
harten gaat. Harten, die geloven in de komst van Gods Zoon op aarde en in 
Zijn reddend werk voor verloren mensen en een verloren wereld. 
Wie zijn zelfrespect in. stand wil houden en zijn fantasie over het Kerstverhaal 
de vrije loop laat, zegt, dat de mensen (vooral de anderen en met name de 
hooggeplaatsten) geen oorlog meer moeten maken en dat we dan weer „vrede 
op aarde" kunnen zingen. Nu er ondanks die fantasie oorlogen zijn en blijven 
en steeds veelvuldiger voorkomen, weet hij er geen raad meer mee en mokkend 
weigert hij Kerstfeest te vieren om er dan maar een [eest zonder meer van te 
maken, met presentjes vooral. Daarna nog wat sentimentele weemoed met het 
Oudejaar en dan maar weer alles vergeten en met nieuwe moed beginnen  
met de fantasie. 
Wie naar de Bijbel luistert, weet, dat hij zelfs achter een mitrailleur het „vrede 
op aarde" kan zingen, als hij het eigendom is van de Redder der wereld. Want 
dan is er vrede in zijn hart. En hij weet, dat dft het begin is van de weg, 
waarop de oorlog een einde moet nemen. Hij begint niet bij het eind, bij de 

consequentie: de oorlog: hij begint bij het begin, bij de oorzaak; zijn hart. 
Daar blijft dan wel een schrijnend contrast. Vrede in zijn hart, hij kan zingen; 
oorlog in zijn handen, hij moet schieten. Wie zal het ontkennen? Maar zij, die 
voor Hem kiezen. Die gezegd heeft; „Komt allen tot Mij, die vermoeid en be- 
last zijt", komen niet geheel en de anderen komen in het geheel niet. Daarom 
zullen er altijd oorlogen zijn. 
Wie de oorlog disqualificeert, omdat hij het „vrede op aarde" wil zingen, fan- 
taseert een vals lied. Wie inziet, dat het „vrede op aarde" de oorlog, als een 
bestrijding van internationaal onrecht rechtvaardigt, zingt er een Bijbels lied 
mee. Een harde waarheid. Maar als de wapens recht en orde herstellen, dan 
herstellen zij het frame, dat Christus eist, en dat Hij gebruikt om vrede in 
harten te brengen. 

In Indië zijn gewapende Nederlandse jongens geroepen om recht en orde 
aldaar te bewerkstelligen. Misschien staan zij op wacht om de sluipmoor- 

dende vijand te weren; misschien rekenen zij af met een terreurgroep; misschien 
zullen zij spoedig voor omvangrijker acties geplaatst worden. 
Ver van huis, waar het altijd goed was Kerstfeest te vieren, moeten zij zich 
door die laatste dagen van het jaar heen slaan. Ze hebben heel wat weg te 
bijten, als ze aan vrienden en familie denken, aan het stille feest rondom de 
kerk, misschien ook aan het luidruchtige feest rondom het Rembrandtplein. 
Alles beter, dan de gevaarlijke rimboe en de saaie dessa. 
Toch kan men ook daar Kerstfeest vieren; niet zo luidruchtig, maar dat is ook 
geen voorwaarde, integendeel; Kerstfeest is een stil feest. De blijdschap van 
dit feest is in de stilte ervan, die op het hoogtepunt maar. even onderbroken 
wordt door de jubel van het: vrede op aarde. Of het nu in de kerk is of in de 
dessa, in het concentratiekamp of drie hoog achter, overal kan men de kribbe 
van Bethlehem gedenken, het wonder van Gods liefde vieren. 
Zo ogenschijnlijk behoeft men de jongens in Indië met Kerstfeest niet te be- 
nijden. Dan nog maar liever wat beschaafd plezier in een restaurant of wat 
onbeschaafd plezier in een andere gelegenheid. Maar de schijn bedriegt. Het 
Christusfeest heeft alleen zin, als het om Christus gaat en alle franje leidt ons 
van Hem af. Hoe gaarne wij de soldaten ook zouden gunnen, dat ze thuis, in 
de familiekring, het Kerstfeest zouden kunnen vieren, het kan zijn, dat som- 
migen achteraf dankbaar zijn, dat ze ditmaal net als de herders in het veld 
alleen maar in beslag genomen worden door de blijde boodschap. We wensten 
wel, dat al onze militairen dit jaar zo'n Kerstfeest vierden. Ze zouden erom 
te benijden zijn. pj. v. R. 

        



nodig gehad om poolshoogte te nemen, want het volk in het rivierdorp was 
gesloten als een bus. Eindelijk had hij het adres gekregen van een man, die 
wel bereid zou wezen om hem naar de overkant te brengen. Toen Gosse aan 
't ouwe baasje zijn verlangen had kenbaar gemaakt, bleek deze er niet voor te 
porren te zijn. Het was veel te gevaarlijk, nu de Feldgendarmerie inspec- 
teerde en maar raak schoot op roeiboten. 
Gosse deed alles om het mannetje tot andere gedachten te brengen. 
„Ik pas er voor," hield het kereltje hardnekking vol. „Ik ben al wel veertig 
keer clandestien naar de andere kant gevaren en nu is het welletjes. Veertig 
keer kan het goed gaan, maar de éénenveertigste keer krijg ik misschien 
een blauwe boon en daar voel ik niks niemendal voor. Nee, ik doe het niet 
meer. Meneer moet maar zien, of een ander hem soms helpen kan." 
Gosse gaf het niet op. Een vrouw had hem verteld, dat hij moest volhouden 
bij de ouwe Verboom. Verboom deed zich tegenover vreemdelingen onwrik- 
baar voor, doch dat was slechts tactiek. Hij moest de man murw zien te 
krijgen. 
Tenslotte gaf het baasje toe. Hij zou het dan voor deze keer nog wagen. 
Maar het moest met vijfentwintig pop worden betaald, anders begon hij er 
niet aan. 
— Zo, je hebt dus al een duizend gulden binnen met die overtochten  
stelde Gosse vast. Een moment kwam er weerzin tegen het mannetje met de 
pierogen in hem op, doch de overzijde lokte en hij zei dus, ermee accoord 
te gaan. 
„Dan nog iets," zei het mannetje. „Ik steek pas van wal als het donker is. 
Kom dus om een uur of half zes maar terug." 
Gosse knikte, hoewel hij het liefst terstond in de roeiboot zou zijn gestapt. 
De overzijde wenkte. Had hij ooit zó hevig naar zijn vrouw verlangd als 
thans, de dag vóór Kerstmis van het jaar 1944? 
Hij was genoodzaakt geweest om te duiken. De distributiekraak, ruim een 
half jaar geleden ondernomen, was door een onvoorzichtigheid mislukt. Gosse 
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was de dans op het nippertje ontsprongen. In een ander deel van het land 
had hij contacten gekregen en daar zette hij nu zijn werk voort. 
Ruim een maand geleden had hij Ger beloofd, de Kerstdagen thuis te zullen 
doorbrengen. „Thuis" was natuurlijk teveel gezegd. Ze waren al zo vaak 
onverwacht bij Ger geweest in de hoop, hem te kunnen inrekenen, dat hij het 
niet kon wagen om thuis te slapen. Gelukkig had hij een oom in de buurt 
wonen, bij hem zou hij deze Kerstdagen wel onderdak krijgen. 
Het bleek overigens moeilijk genoeg te zijn om thuis.te komen. Nu het front 
in Brabant de voorlopige begrenzing had gevonden, had de bezetter de over- 
gang over de rivier streng verboden. Slechts op één plaats was gelegenheid 
om met een trekpont de rivier over te steken, doch dan werd men door de 
Duitsers streng gecontroleerd. 
Gosse wilde met Kerstmis thuis zijn, daarom had hij er een rood rugje voor 
over om aan de andere kant te komen, — al hoopte hij, later nog eens de 
gelegenheid te krijgen om het ouwe baasje te kapittelen over diens vermale- 
dijde hulp tegen betaling van vijfentwintig gulden. 
Twee uur lang zwalkte hij door het kleine dorp. Omzichtig passeerde hij de 
Duitse soldaten, die in deze kleine gemeenschap het stille leven hadden over- 
rompeld en door buitensporige geruchten hun aanwezigheid hatelijk ken- 
baar maakten. 
Gosse was niet bang, al wist hij pok, geen held te zijn. Maar deze twee uur 
van wachten matten hem af en kweekten vrees in zijn hart. Hoevelen waren 
er reeds gestrand in het zicht van de haven? 
O, hij verlangde naar de overkant, waar Ger was en het kind! Vier maanden 
geleden was Melle geboren, maar hij had zijn zoon nog slechts één keer 
mogen aanschouwen. Zijn eigen jongen, — o, hij hunkerde ernaar om de 
kleine in zijn handen te houden, om het wurm stijf tegen zich aan te drukken 
en te zeggen; — Melle, jong, je moet het nu nog met je moeder alléén 
stellen, maar dat zal anders worden, Melle! Als de moffen de kraaienmars 
zullen blazen, duik ik op om jou en jouw moeder nooit meer te verlaten, 
kleine kerel!.... 

Hemelsbreed was er tussen hem en zijn gezin 
slechts een luttele afstand van hoogstens vier 
K.M. Vierduizend meter  doch de grimmige 
rivier lag er tussen en overal liepen gendarmen 
te speuren. 

osse was blij, toen het eindelijk sche- 
merig werd en de duisternis tenslotte bescher- 
mend rond hem kwam. Om vijf uur was hij 
reeds bij het overzetbaasje,, maar de man hield 
zich aan zijn woord en stak pas om half zes van 
wal. 
Er was veel drijfijs op de rivier en dit bemoei- 
lijkte het roeien, zodat het baasje zuchtte en al 
spoedig gemelijk verklaarde, dat hij eigenlijk 
minstens vijftig gulden had moeten vragen.... 
Eensklaps werd er geschoten. Hard en droog klonk 
het over het water. Gosse hoorde, dat de kogel 
op een ijsschots in de buurt van de roeiboot 
schampte. Onmiddellijk viel er nog een schot. 
Het was duidelijk, dat de Feldgendarmerie het 
bootje had opgemerkt, hoewel het toch vrij don- 
ker was. 
Het oude baasje kreunde. 
„Ik heb het gezegd, ik had er niet aan moeten 
beginnen," klaagde de man. 
Hij hield de riemen omhoog, en liet de boot met 
de stroom meedrijven. 
Andermaal klonk een schot. Het was een licht-, 
kogel en de rivier weerkaatste enige seconden 
lang het verraderlijke licht, zodat het was alsof 
de roeiboot in een bloedstroom dreef. 
„Ik ga terug naar de wal," zei de man, terwijl hij 
met alle macht probeerde, de roeiboot te doen 
draaien. De ijsschotsen kraakten en bonkten tegen 
de ijzeren boothuid. 
„Nee," zei Gosse heftig, „ik moet naar de over- 
kant! Afspraak is afspraak!" 



„Je kan praten wat je wil...." 
Gosse kon opeens wel huilen van teleurstelling. „Ik moet naar Ger en naar 
Melle!...." zei hij opgewonden. „Jij moet je aan de afspraak houden!" 
Op dat ogenblik werd wederom geschoten, maar ze hoorden duidelijk, dat 
het deze keer van de andere kant kwam, — van de kant, die ze tien minu- 
ten geleden hadden verlaten. 
„We zitten tussen 't vuur," constateerde Gosse, „je kan niet terug...." 
Het overzetbaasje raakte geheel in de war en fluisterde hees; 
„Nou zijn we er bij, nou zijn we er bij!. 
Toen nogmaals een kogel laag over het water gierde, draaide hij de boot 
weer in de richting van de overkant. 
Er werd thans van beide kanten vinnig geschoten en Gosse kreeg het nu 
ook benauwd. Ze hoorden op de rivierdijk bevelen schreeuwen, het klonk 
onheilspellend door de duisternis. Er bestond geen twijfel meer over, dat 
de Duitsers de roeiboot moesten hebben opgemerkt. Het oude baasje durfde 
de riemen niet meer in het water te slaan, uit vrees, gerucht te veroor- 
zaken. De boot dreef in een schollenveld mee. 
Het schieten nam in hevigheid toe, maar geen enkele kogel raakte de boot. 
Plotseling hoorden ze het roffelend aanslaan van een motorboot. 
„Nou is 't verloren," kreunde de overzetbaas. „Hoor je 't? Dat is de motor- 
boot van de gendarmen.... Die zal ons opsporen en dan zijn we er bij!...." 
Door Gosse sidderde eensklaps een hevige angst. In de boot op hét water 
voelde hij zich volkomen weerloos, een verloren man, die was overgeleverd 
aan een baarlijke vijand. Hij was een slecht zwemmer, als hij in het uiterst 
géval een sprong in het ijskoude water zou wagen, tussen het drijfijs, zou 
dit zelfmoord betekenen. 
Het schieten was nu gedaan, maar het was duidelijk te horen, dat de motor- 
boot zich tussen de schollen door een weg baande naar het midden van de 
rivier. Gosse vond dit nog erger dan het schieten.  , 

WO. 

Opeens zag hij een ster aan de lucht staan. Er ging een schok door zijn 
lichaam, toen hij er aan dacht, dat het nu Kerstavond was. 
— Kerstavond.... In Bethlehem werd het Christuskind geboren om de 
mensen te redden.... maar ik ben verloren!.... 
De motorboot van de gendarmen plofte de avondstilte in stukken, het ge- 
luid kwam nader en nader. 
„O, God, breng mij veilig bij Ger en Melle," bad Gosse. 
De angst verwarde zijn gedachten, maar het feit van de geboorte van het 
Kind, dat kwam in een wereld van schuld, haakte zich vast in zijn brein. De 
herders gingen naar dat Kind om het te aanbidden en ook de wijzen togen 
ef heen. Zij ondernamen de tocht naar het Kind en hij.... hij deed óók 
de tocht naar het kind, naar Mellè! 
Plotseling schoot de zekerheid door hem heen, dat zijn tocht niet voldoende 
was om het Kerstfeest te vieren. Hij was op weg naar het kind van Ger en 
hem, maar hij moest allereerst naar het andere Kind, naar de Zoon des 
mensen! Een Kerstfeest zonder de aanbidding van het Kindeke in de kribbe, 
was zonder zin, wist hij opeens. 
Het overzetbaasje hijgde: 
„Ze komen op ons af, we zijn er bij! " 
Inderdaad kwam het motorgeluid nader. 
„Heer, laat mjj Kerstfeest vieren!" bad Gosse. En daarop zei hij bijna 
dwingend tot de veerman; 
„Roeien, man, roeien naar de overzij!" 
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Gosse greep een riem en zette zich naast de man op de roeibank neer. „We 
zullen 't samen doen," zei hij, toen het overzetbaasje tegenstribbelde. Met 
haastige slagen roeiden ze, het werd een bittere worsteling met drijfijs en 
stroom. 
Het scheen, dat de motorboot was gedraaid en in een andere richting de 
rivier afzocht, want het tuffend geluid zakte iets af. 
Voortroeiende, keek Gosse naar de sterren en eensklaps wist hij, dat hij 
heden zijn Kersttocht deed naar het Kindeke in de stal — en slechts de 
liefde van dat Kind zou hem bij Ger en Melle kunnen brengen. 
De motorboot verwijderde zich, doch nu begon het schieten weer en ander- 
maal werd een lichtkogel afgevuurd. De gendarmen -schenen het spoor van 
het bootje echter bijster te zijn geworden. De stroom had het vaartuigje 
ver meegevoerd en nu dreven ze buiten de kogelbaan van de Duitsers. Het 
was zaak om zo spoedig mogelijk de wal te bereiken. 

T JL. wintig minuten zwoegden ze om uit een schollenveld te geraken. 
Het zweet stond de mannen op het voorhoofd. Het oude baasje verklaarde 
telkens, dat hij gek geweest was om aan het verzoek van Gosse te voldoen. 
„Ik had moeten weten, dat het veertig keer goed kan gaan, maar dat je de 
een-en-veertigste keer een blauwe boon kunt krijgen. Maar dit is de laatste 
keer, het is nou welletjes geweest " 
Eindelijk stootte de roeiboot tegen de spekgladde basaltkeien van de over- 
zijde. Ze legden de boot vast, want het oude baasje durfde de terugtocht 
niet te ondernemen. Hij zou proberen het tegen de ochtend gedaan te krijgen 
om ongemerkt over te roeien. 
Ze kropen tegen het talud van de hoge rivierdijk op en dat was een levens- 
gevaarlijke toer, omdat de basalten beijzeld en glad waren. 
De veerman zei, dat hij naar een kennis ging, maar eerst wilde hij nog geld 
zien. Gosse gaf hem drie tientjes. 
„Feitelijk is het te weinig," mokte het baasje. „Ik had vijftig gulden moeten 
vragen " 
Gosse greep hem bij de arm. „Man," zei hij, „ik ben zo blij, dat we veilig 
aan deze kant zijn gekomen! Ik zou je wel meer willen geven, maar die drie 
tienen waren de laatste briefjes, die ik nog op zak had!" 
Langs allerlei omwegen en achterpaden ging Gosse door de duisternis naar 
zijn huis en het was hem, of een ster hem voorging naar Ger en Melle; en 
in zijn hart was een lofzang en een heerlijke vrede vervulde hem, omdat hy 
wist, dat hij ging om het Kerstkind te aanbidden — het Christuskind, dat 
hem veilig over de rivier had gebracht en dat hem had geleerd, wat Kerst- 
feest voor de mensen betekent in een wereld van haat en bitterheid. 
Ver weg hoorde hij nog vergeefse schoten knallen over de donkere rivier, 
— Kerstfeest is een genade, dacht Gosse.'— Het is het licht in de donkere 
wereld! 
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KOUDE 

óoor BRam van echt 

Over de dijk bij Leeuwen lopen enkele koel- 
en in hun trage slingergang: een jongen 
in overall slaat ze met een dun stokje tegen 
het achterlijf. 
Op de grote, vale rivier stoot een klein 

roeibootje slingerend door het water, de logge kop 
gaat op en neer door de golving naar de oever. 
Traag drupt de regen in een half ingevallen kuil, die 
aan de rivierzijde in de dijk is ingegraven. De grond 
maakt een nat-zuigend geluid als je erin springt: kil 
is het zand dat zwart afgeeft aan de handen. 
Het regent altijd als je terugkomt op plaatsen, die 
oude herinneringen in zich dragen; maar zo'n lichte 
regen doet goed aan en heeft iets verwarmends over 
zich. Ze sluit je af van de rest van de wereld en 
voert je terug naar voorbije dagen, toen deze kuil 
nog niet ingezakt was, maar recht afgestoken wan- 
den had, waarvan hardbevroren stukken afschilfer- 
den, wanneer je erin sprong, iedere nacht weer op- 
nieuw om. met rood-open, verruwde vingers aan je 
ijskoude stengun gespannen, angstig stil in de don- 
kere winternacht naar de overkant te turen, waar de 
vijand nog heerste. 
]e werd een heel ander mens in die wintermaanden 
van 1944—1945 aan de Waaldijk. 

T^\ e regen slaat in koude hardheid over het land 
van Maas en Waal en maakt de wegen, die 

buiten een boerenkar of fiets nooit verkeer gezien 
hebben, bijna onbegaanbaar, als begin October 1944 
de eerste compagnie Stoottroepen deze streek, waar 
nog practisch niemand van hen tevoren geweest is, 
komt bezetten. 
Soldaat zijn in deze begintijd, zonder dat er eigen- 
lijk al een leger bestaat, valt niet mee. ]e bent blij als 
je aan een grote platte buiskachel kunt bijschuiven 
bij de boer, waar je ingekwartierd bent en je rug heen 
en weer schuren tegen de rieten stoelleuning om het 
vlug warm te krijgen, want een kwartier lopen van 
de commandopost door de regen, waarbij je de nodige 
keren in een verborgen plas wegzakt, is niet leuk, ook 
niet de eerste dagen als het leven nog nieuw en on- 
bekend is,' en zeker niet als je geen winterjas of be- 
hoorlijke schoenen hebt. Er zijn veel jongens in deze 
compagnie, die weinig méér aan hebben dan half 
versleten burgerkleren en een overall — geruime 
tijd onderduiken laat zijn sporen na — en ze zijn al 
weer blij met een paar klompen, die de boer uit een 
vergeten plaatsje in de stal haalt. Ze zitten wel 
vreemd in het begin en de natte grond zuigt je klom- 
pen vast, zodat je er bijna over valt, maar je loopt 
toch weer. 
En het slapen in een school, waar de ruiten uitge- 
slagen zijn door het granaatvuur en de deuren niet 
meer sluiten, omdat ze scheefgezakt zijn, waar alles 
vuil en verwaarloosd is, omdat er in geen weken 
mensen geweest zijn, is ook al niet prettig, en je 
kruipt 's nachts wat dichter tegen de man naast je 
aan, om het iets ^warmer te krijgen onder je twee 
dunne dekens. 
Je kleedt je bijna niet uit, om tenminste nog een 
beetje warmte te houden en draait van de ene kant 
naar de andere, omdat het liggen op de harde grond 
pijn doet in rug en schouders. 
Het nieuwe leven maakt een ander mens van je, deze 
eerste dagen al, ruwer met een tint onwennigs en 
harder, maar ondanks alles is de kou en regen toch 
goed, omdat je nu een stengun in je koude knuisten 
houdt en wacht om de eerste Mof te schieten. Dit 
nieuwe leven is heel goed, omdat je er zo lang op 
hebt moeten wachten. 

T~\ e dijk van Leeuwen tot Wamel is 15 K.M. 
lang: voor één compagnie is dit veel. 

„Het is dan ook noodzakelijk dat de compagniescom- 
mandant de beschikking over een motor of auto krijgt. 

acan. 

om het contact tussen de posten te kunnen onder- 
houden." 
Deze mededeling uit het dagboek, d.d. 11 Oct. zegt 
genoeg, hoé er gepionierd moest worden. 
De bevolking mag niet meer op de dijken komen, om 
het werk van de posten te vergemakkelijken; de Duitse 
scherpschutters aan de overkant schieten bovendien 
heel zuiver. Zo komen er alleen nog maar soldaten 
op de dijk. 
Overdag is het meestal vrij rustig, maar 's nachts 
begint het lieve leven, iedere nacht weer opnieuw, 
op dit meest vooruitgeschoven punt der Westelijke 
flank van de corridor naar Nijmegen. Is er niet het 
vuur tegen vijandelijke commando's, die in kleine 
bootjes bijna geruisloos de rivier overgestoken zijn, 
dan is er toch altijd het leven van de natuur, de 
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Soms betrap je jezelf erop, geluidloos een liedje te 
fluiten, dat je heel lang geleden geleerd hebt, toen 
het leven nog anders was. Het is dan alsof je in een 
warme huiskamer bent; je bent op zulke momenten 
tenminste zeker zo tevreden. 

T T et voorterrein, vooral de uiterwaard, is zeer slecht 
»» begaanbaar wegens 'n drassige bodemgesteldheid." 

In post twee van dat voorterrein ligt Broekman; hij 
is al ver in de veertig en heeft een jongen, die even 
oud is als het merendeel in de compagnie. Zijn gebit 
is op twee tanden na verdwenen, „maar ook met dat 
afgebrande dorp schiet ik nog goed, jongens", zegt 
hij, als we hem er iets over zeggen. Het is een van 
die donkere nachten, waarin je iemand pas ziet, als 

Ende oorlog dreinde in hei land van MAAS en WAAL 

V. 
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geluiden van wind, water en struiken, die je telkens 
weer angstig doen luisteren. 
Voor in de dijk zijn kuilen gegraven ter manshoogte: 
door de donkere nacht turen de mannen over het ver- 
raderlijke water en luisteren of het geen ander geluid 
maakt dan het altijd eendere klotsen tegen de dijk. 
Je ogen gaan pijn doen van dit turen en ze worden 
stekend rood. Je bijt je nagels af in deze stilte, die je 
op hoogspanning houdt. Niets is erger dan in doodse 
verlatenheid te wachten, of er misschien een vijand 
komt; het water slaat zachtjes onderaan tegen de 
wering, en in de wachtposten lig je uren te luisteren. 
Soms loop je een paar honderd meter op en neer over 
de dijk, langs de scheefgewaaide struiken. En bij het 
voortgaan van de winter valt de sneeuw uit de laag- 
hangende grijze, zware lucht in een compacte warre- 
ling. Je loopt er doorheen en wordt onzichtbaar op- 
genomen in de verborgenheid van deze witte mantel, 
die alles omhult, het levende en dode. De ijzige 
Oostenwind slaat tranen in je ogen en iedere nacht 
weer duurt lang, eindeloos lang. 

hij een armslag van je afstaat en waarin je louter te 
werk moet gaan op het gehoor. 
Opeens zet Broekman zijn helm schuin naar achteren, 
port de man naast hem aan, zonder iets te zeggen en 
steekt zijn kop wat naar boven. 
Ergens in het riet, dat boven het water heel zacht 
gelijk met de golving heen en weer gaat, op en neer, 
vliegt een eend op. „D'r is iets man", zegt hij en door 
de donkerte heen voel je zijn gezicht oplichten. Hij 
gromt eens heel tevreden en kruipt dan uit de kuil. 
om languit op de dijk te gaan liggen, de brengun 
voor zich. Intussen stuurt hij de ander naar een boer- 
derij, die laag onder tegen de dijk gebouwd is, om 
hulp te gaan halen. 
Het is namelijk gebruik, dat twee man de wacht be- 
trekken en de andere vier in een huis dichtbij, half 
slapend op een strozak in de schuur of op zolder 
wachten op de aflossing, zodat er steeds een reserve 
van vier man is, die bi) alarm razend snel de dekens 
of het hooi van zich afslaan en meteen klaarwakker 
naar buiten gaan, de donkerte in, en waar water en 

. . . . één boot met vijl tien moffen . . dat wordt kermis. 



land elkaar ontmoeten -gaan liggen, de hand aan de 
trekker. 
Zo liggen de zes man en wachten en luisteren. 
Na een uur kruipt er een over de natte grond, die 
zacht zuigt als je je voet erop zet, naar Broekman 
met de mededeling dat ie weer eens aan het ijlen is. 
„Ben ik nou stroper geweest of jij", vraagt bij daar- 
op half kwaad, „ik heb gehoord, dat er een eend op- 
vloog en dan is er iets aan de hand, zeker als na 
een uur die eend nog niet terug is". 
Om goed soldaat te zijn, moet je hier ook de natuur 
kennen, alle geluiden van dier en struik en de oor- 
zaak ervan. 
Zo'n man is Broekman, dat weten ze en daarom, 
wachten maar  nog een half uur  
Dan komt heel zachtjes als met de hand voortge- 
dreven een kleine roeiboot naar de dijk. Ze zien haar 
pas, als ze vlakbij is, een boot met vijftien Moffen, 
dat wordt kermis. 
De jongens van de eerste compagnie hebben een 
aparte methode tegen deze commando-overvallen. _ 
Eerst wachten ze tot allen aan land zijn en dan de 
boot onder vuur, zodat de- Mof niet meer terug kan. 
Broekman pakt zijn bren iets vaster beet en wil dan 
vuren  Een vreselijke vloek, het ding weigert. De 
Moffen, gealarmeerd, springen direct in de bosjes langs 
de dijk en beginnen in het wilde weg te schieten. 
De jongens liggen plat midden op de dijk en hebben 
geen andere dekking dan de donkerte van de nacht. 
Er gillen enkele Moffen, een kreunt zwak na, een 
ander vloekt en vurend trekken ze terug, rollen half 
vallend de dijk af de boot weer in, en terwijl het ene 
deel blijft schieten, roeien de anderen snel weg. 
Een van de lui wil, rechtopstaand midden op de dijk, 
de volle laag nageven, maar hij wordt neergetrokken. 
„Daar in die bosjes", zeggen ze tegen hem, „daar 
moet er nog eentje liggen; die kan onmogelijk over 
de dijk heen terug komen". 
Zo wordt het morgen, vijf uur; het licht werpt door 
de grijzige hemel zijn eerste spoor over water en land. 
Alles blijft stil, behalve de geluiden van het gewone 
leven, ver weg het lichte geluid van een Engelse 
Jeep of de heldere klank van een melkbus. 
Om zeven uur wordt Broekman, die al enige tijd 

ongedurig is, ineens kwaad; „Moet ik soms voor zo'n 
verd  Mof mijn eten laten wachten?" Met een 
breed gebaar schiet hij zijn sten leeg. De struiken 
gaan uiteen en de wit-verwilderde kop van een Mof 
steekt er doorheen, met opgestoken handen huilt hij 

. 4 . . met opgestoken handen. 

„Nicht schiessen!" Samen met de enkele Duitse jas- 
sen, waar grote, nog kleverige bloedplekken aan zit- 
ten, geweren en wat patronen wordt de Feldwebel 
bij de Commandopost afgegeven. 
Bij de kachel vertelt Broekman, dat ie vandaag een- 
den gaat schieten. „In de loop van die nacht is ver- 
der niets bijzonders voorgevallen", vermeldt het dag- 
boek. 

ond de Waaldijk speelde zich het leven van deze 
160 jongens af in de strijd om Nederland. 

Overdag kon je aan de overkant de dorpen zien, 
waar de Mof nog heerste, en bij helder weer zag 
je de kerk van Tiel... een patrouille, die 's nacht 
overgestoken was, vertelde over de verlatenheid en 
vernielingen; en de brandende boerderij, die de Mof- 
fen aangestoken hadden, de rode vlammen met 
mistige rook tegen de donkere hemel maakten je 
hard. 
Iedere nacht weer als een vijandelijke patrouille over 
kwam, hoorde je een of andere post schieten, scherp 
en hard, soms lange tijd. Maar de rapporten bleven 
vermelden: niets voorgevallen. Het was eigenlijk ook 
niets bijzonders. De wacht aan de dijk was een deel 
van je leven geworden: als je half wegzakte in de 
drassige grond, je gezicht openhaalde aan harde tak- 
ken of scherpe struiken, als je handen opengesprongen 
waren in de vrieskou en je nog nauwelijks kon staan 
op je steenharde voeten, vergat je dat er ook een 
andere tijd geweest was, toen de straten 's avonds 
verlicht waren en er een warme kachel in de kamer 
stond. 
Er waren geen kranten, er kwamen geen brieven; het 
enige bericht brachten elke dag weer de gierende gra- 
naten van de vijand, die nu eens hard insloegen in 
eén huis of op de akkers, dan weer oversuisden tot 
het geluid wegstierf. 
Zo bleef een half jaar lang het stugge beeld van een 
oorlog, die alleen maar uit een heimelijke patrouille- 
aanval bestond. Het -was soms of je een illegale actie 
uitvoerde. 
Het schemerige land maakte je onverbiddelijk en ruw. 

Begin Maart kwam het bericht: opbreken. 
De laatste nacht in de stellingen was je vreemd, 
pochend tegen de man van de nieuwe compagnie, die 
naast je in de stelling lag en eigenlijk nog maar een 
broekje was, opscheppend tegen jezelf, dat het je niets 
kon schelen om hier weg te gaan. 
En in de morgen reden enkele trucks over de grote 
weg naar Druten. ■ 
Voor de jongens -van de eerste compagnie was de 
strijd in het land van Maas en Waal geëindigd. 
Ze reden weg over de glimmende wegen, en in de 
vieze regen en de modderstellingen tuurden nu ande- 
ren in de donkere hemel boven bezet Nederland  

VAN ZWERVER TOT PELGRIM. 

Kerstmis 1948. 
Nu ik een Kerstoverdenking 
voor U ga schrijven vraag ik 

mij af wat dit eigenlijk betekent. 
Ik geloof dit : Op Kerstmis is Jezus 
Christus geboren. In wat ik ga zeg- 
gen moeten dus die twee -— Hg en gij 
— op de één of andere wijze tot el- 
kander worden gebracht. 
Van Hem weet ik iets. Van Hem 
weet ik, dat God Hem gezonden 
heeft en dat Hij vrijwillig is geko- 
men. Van Hem weet ik, "dat Hij heer- 
lijkheid verliet om armoe en schande 
voor ons tegemoet te gaan. 
Van Hem weet ik, dat Hij de enige 
is van alle kinderen der mensen, Die 
God en mensen op volmaakte wijze 
gediend en liefgehad heeft. 
Van Hem weet ik, dat Hij het land 
doorging, goeddoende. Van Hem 
weet ik, dat Hij de macht en de 
kracht had, dat Hij de liefde en 
barmhartigheid bezat om zieken ge- 
zond, gebondenen vrij, armen rijk, 
doden levend te maken. 
Van Hem weet ik, dat Hij consequent 
was zonder fanatiek te zijn, teer was 
zonder week te zijn, barmhartig zon- 
der zwak te zijn, sterk zonder ruw, 
heilig zonder star te zijn. , 
Van Hem weet ik, dat Hg mens noch 
duivel vreesde, dat Hij elk compro- 
mis, desnoods tot de prgs van gese- 
ling en kruisiging, van de hand 
wees, dat Hij bad voor Zgn beulen en 
hoeren een nieuw leven schonk. 
Van Hem weet ik, dat Hij eerzuch- 
telingen nederig kon maken, bezete- 
nen bezielde, zwakkelingen sterk- 
te, onreinen rein en verdeelden één 
kon maken. 
Van Hem weet ik, dat Hij de enige 
was Die in geen verzoeking bezweek 
en voor geen prijs te koop was. 
Van Hem weet ik ook, dat waar Hg 

het te zeggen heeft en de leiding 
krijgt, het mensenleven opbloeit in 
gerechtigheid en vrede. 
Van Hem weet ik, dat Hij de drie 
groot-machten der wereld, — duivel, 
zonde en dood, — die niemand onzer 
bedwingen kan, volkomen overwon- 
nen heeft. 
Hij kwam van God en brengt tot 
God. Hij is de brug van boven naar 
beneden en van beneden naar boven. 
In Hem is leven en overvloed voor 
elk die Hem lief heeft en volgt. 
Laat ik maar ophouden. Ik weet iets 
van Hem. Ik zie slechts een tip van 
Zijn heerlijkheid. Maar dat weinige 
is zó veel, dat ik wel door kan gaan 
en met gemak heel dit blad zou 
kunnen vullen. 
Wie Hem ontmoet, hoort en ziet, 
wordt óf gebracht tot liefde en aan- 
bidding en trekt achter Hem een 
lichtspoor op aarde, óf wordt* gedre- 
ven tot haat en verwerping, een last 
voor zichzelf, een druk voor zijn om- 
geving. 

♦ 
Van U weet ik niets. Ik zie U niet 
en ik ken U niet. 
Niets ? Ja van U weet ik toch ook 
wel iets. Gij zijt een mens-als-ik; en 
daarom weet ik toch ook weer heel 
wat van U. 
Gij zijt een mens met lichaam en 
ziel. Eten mens, die zijn zwerverstocht 
op aarde slechts éénmaal volbrengt. 
Een mens met een doel en een be- 
stemming. Een mens met een ideaal 
en een taak. Een mens, die zijn eigen 
levenslot bouwt en in dat bouwen 
ook zijn eigen levenseinde beslist. 
Een mens met hoop en verdriet. Een 
mens met liefde en haat. Een mens, 
die wel graag wil, maar zo weinig 
kan, die zichzelf en anderen in de 
weg staat: 

Een mens in een verworden en drei- 
gende tijd, zwak in verzoeking, — 
terwijl hij de meeste en gevaarlijkste 
van zijn verzoekingen niet eens ziet 
en ként. IJdel en zelfzuchtig; zinne- 
lijk en arrogant; kwaaddenkend en 
hard; week en toegevend jegens 
zichzelf, veeleisend en koud voor an- 
deren. Een mens met een diep ver- 
langen naar God. Naar God, Die op 
hem wacht en hem zoekt en Die hij 
toch eindeloos ontvlucht. 
Een mens, diep ongelukkig in zich- 
zelf, tenzg eindelijk zijn ongeluk 
wordt opgelost in de zeer diepe stilte 
van de gemeenschap met God. 
Een mens, die voor anderen tot 
nameloze vreugde en zegen kan wor- 
den, maar die ook voor zijn mede- 
mensen tot nameloze smart kan 
worden. 
Een mens, die geen vrede vindt, ten- 
zij hg zelf vernieuwd wordt en in die 
vernieuwing zijn God als Vader en 
zgn medemensen als kinderen des 
Vaders vindt. 
Laat ik maar ophouden. Het weinige 
dat ik van U weet is toch weer zo- 
veel, dat ik makkelijk kan door- 
gaan en dit blad ook daarmee ge- 
vuld zou kunnen worden. 

* 
Die twee nu, — gij en Hij, — Jezus 
Christus en gg, moeten tot elkander 
komen. En dan is er de vervulling, 
dan komt er de grote blijdschap, dan 
bereikt Hjj zijn doel en gjj vindt uw 
bestemming. 
Wij mensen hebben een leider no- 
dig, wij hebben een meester nodig, 
wij hebben een brug nodig, wij heb- 
ben een offer nodig. Dat alles ligt 
in Hem. 
Zonder Hem blijven wij zwervers, die 
her en der gejaagd worden, zonder 
doel en zonder plan. Gejaagd en ge- 

dreven dqor een tyran buiten ons en 
door een tyran in ons. Gejaagd door 
de duivel en zijn satellieten. Gejaagd 
door de zonde en de begeerlijkheid. 
Zonder Hem blijven wij zwervers, die 
niet bouwen en die niet bereiken 
kunnen wat diep in hun ziel als hoog- 
ste verlangen leeft. 
Maar als die twee elkaar ontmoeten, 
-— gij en Hij — dan wordt het an- 
ders. Dan wordt de onrust vrede, dan 
wordt de zwakheid kracht, dan wordt 
de wanhoop verwachting, dan wordt 
de armoede rijkdom -— de zwerver 
wordt dan pelgrim. 
Hij gaat zijn eigen weg, bewust en 
blij. Geen tyran jaagt hem meer. In 
zijn zwerven en trekken over de 
aarde komt plan en doel. 
Hg is opgenomen in dat grote Ko- 
ninkrijk, waarvan de Bijbel zegt dat 
het onbeweeglijk is. 
Puttend uit de kracht- en liefdebron, 
welke Jezus Christus is, kan hij in 
elke tijd en onder alle omstandig- 
heden zijn vreugde en vrede bewa- 
ren. Hij heeft God gevonden en zijn 
medemensen in het hart gesloten. 
Zijn zonden zgn vergeven en zijn toe- 
komst ligt vast. 
Als overwinnend pelgrim gaat hij 
over het slagveld en door de 
woesteng van deze wereld, de glorie 
van zijn Koning bewust en verwach- 
tingsvol tegemoet. — 
De wereld heeft maar één ding no- 
dig: de erkenning en aanvaarding 
van het Leiderschap en Koningschap 
van Jezus Christus. En in een don- 
kere wereld zal een stukje licht en 
een stukje vrede geboren worden, als 
gg in de Kerstnacht het kind Jezus 
als Leider en Koning, als Meester en 
Verlosser vindt en aanbidt. 

J. H. SILLEVIS SMITT, 
Hoofdvlootpredikant. 



A Itijd wanneer ik terugdenk aan die onvergetelijke 
■^■Zondag, 10 December 1944 te Haamstede, komt 
er grote ontroering en weemoed over mij. Wat toen 
door mij doorleefd is, het is zó geweldig aangrijpend 
geweest, enerzijds door zijn onbeschrijflijke tragiek, 
maar anderzijds ook door zijn machtig geloofsheroïsme, 
dat het niet heeft nagelaten een onuitwisbare indruk 
op mij te maken. 
Dat jonge mensen, van wie verschillenden bloeiende 
gezinnen moesten achterlaten, op zulk een wijze af- 
scheid van het leven hebben genomen, het is meer 
dan waartoe aardse kracht ooit in staat stelt. Dan 
kan ook niet verklaard worden uit de liefde voor een 
ideaal, maar dat is alleen mogelijk geweest door een 
sterk geloof. 
En wanneer ik dan nu trachten ga om U zo sobet 
mogelijk een beschrijving te geven van verschillende 
bijzonderheden uit de laatste ogenblikken van deze 
mannen, dan is het mijn bedoeling om vooral daarop 
uw aandacht te vestigen. Het mag geen sensatie- 
verhaal worden, dat ons doet gruwen van zoveel 
onmenselijke wreedheid, want daarvoor is het einde 
van deze helden te gewijd geweest. Neen, we kunnen 
hun nagedachtenis niet beter eren dan door voor- 
namelijk de kracht van hun geloof in hun heengaan 
te doen uitkomen. 
't Was dan Zondagmorgen 10 December 1944. Er 
heerste een gedrukte stemming. Wat er eigenlijk was, 
kon niemand vermoeden, maar dat er iets dreigde 
begrepen we allen, 't Was, of we een voorgevoel 
hadden van een naderend gevaar. Hier en daar do- 
ken geruchten op, dat enige van onze beste mannen, 
die een vooraanstaande plaats in de verzetsbeweging 
innamen, bij een vergeefse poging om in bevrijd ge- 
bied te komen, gegrepen waren, en nu door de be- 
zetter in een bunker waren opgesloten. Het bleek, 
helaas, maar al te spoedig, dat de geruchten waarheid 
bevatten. 

fA e kerkdienst was begonnen, en in de pastorie was 
mijn vrouw met de kleintjes thuisgebleven. 

Plotseling wordt er heftig aan de bel getrokken. Een 
kapelaan, tijdelijk te Haamstede geplaatst in verband 
met de aanwezigheid van verschillende Katholieken, 
die daar te werk waren gesteld, staat voor haar, ge- 
heel overstuur, en stoot het er uit: 
„Uw man — direkt komen!" 
t Dringt nog niet tot mijn vrouw door wat dit te 
betekenen heeft, en rustig klinkt het dan ook: „Mijn 
man heeft dienst, maar na afloop kunt U op hem 
rekenen. Zegt U maar waar!" 
„O, neen," klinkt het gejaagd, „nu direct, geen tijd 
te verliezen!" 
„Maar wat is er dan, kunt U 't mij misschien zeg- 
gen?" 
En dan komt het vreselijkste, dat zich denken laat: 
„Men heeft mij op 't Slot geroepen om 9 mannen In 
hun laatste ogenblikken bij te staan. Toen ik echter 
naar hun namen informeerde, bleek mij dadelijk, dat 
hier vergissing in het spel moest zijn, omdat het geen 
Katholieken betrof. Ik geloof, dat er mensen bij zijn, 
die tot de gemeente van uw man behoren, bijv. de 
Jonkers. Nu ben ik naar de officier gegaan om te 
vragen, of ik een dominee mocht roepen. Daarin 
werd toegestemd, mits hij direct kwam. Nu dacht ik 
aan uw man, maar roep hem gauw, anders is het te 
laat. Ze zullen met de terechtstelling nog even wach- 
ten." 
Geen woord werd meer tegengesproken. Een hand- 
druk werd gewisseld. En toen klonk 't als een snik: 
„Ze worden opgehangen!" 
Het storen van een kerkdienst, dat eerst onmogelijk 
leek, was nu geen bezwaar meer. 
Mijn vrouw ging in allerijl de kerk binnen, waar 
we juist de eerste psalm zongen. Ze kwam regelrecht 
de spreekstoel op, en hijgde: „Direct komen; op 't 
Slot zijn negen mannen, die terechtgesteld worden, 
ook Joost en Leen Jonker! Je mag nog even bij hen 
om voor en met hen te bidden." 
Wat er toen in mij omging, laat zich niet beschrijven. 
Maar 't was, of ik door de grond heen ging. 
'k Dacht niet meer aan de gemeente, die op me 
wachtte, maar 'k was alleen overweldigd door dat 
vreeslijke, dat nu komen ging. 
Een ouderling werd vlug in kennis gesteld van het 
bericht, en ik ging naar huis om eerst mijn God om 
kracht te vragen voor deze zware gang en een Bijbel 
te halen. 
Het laat zich verstaan, dat men in de kerk niet rustig 
meer achterbleef. Allerlei gissingen werden gemaakt. 
Een oud vrouwtje kon het niet langer uithouden, en 
moest naar de pastorie. Er zou wel wat met de domi- 
nee zijn, en dan was mevrouw zo alleen. 
Toen er echter één de kerk uitliep, volgden er meer. 
We leefden nu eenmaal in een angstige tijd, en dan 
gebeuren er dingen, die anders nooit zouden voor- 
komen. 
Langzamerhand begon het tot de mensen door te 
dringen, wat er aan de hand was. Vooral toen ver- 
schillende leden van één familie uit de kerk werden 
geroepen, kreeg men een angstig voorgevoel. Ze 
moesten om elf uur iri Renesse zijn, bij de Slotlaan 
van het kasteel Moermond. Wat had dat nu weer 
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te betekenen? Ach, deze mensen zouden spoedig 't 
allerwreedste van hun leven te zien krijgen. 
Intussen was ik als in een droomtoestand naar 't 
Slot gegaan, een afstand van hoogstens enkele minu- 
ten. De wacht was blijkbaar reeds van mijn komst 
verwittigd, want aanstonds mocht ik doorlopen naar 
de Commandant, en dat nog wel zonder geleide, iets 
wat anders nooit gebeuren mocht. 
Allerlei gedachten hielden mij bezig, terwijl ik door 

op geslagen. Toen kwamen wij bij de bunker. Zwaar 
bewapende soldaten stonden op hun post, alsof hier 
de grootste misdadigers waren opgesloten. De sterk 
gegrendelde deur werd door hem opengedaan, we 
liepen een kleine gang door, en daarna werd de 
ruimte ontsloten, waarin mijn mannen zich bevonden. 
En wat ik toen te zien kreeg — ik zal het mijn leven 
lang niet meer vergeten! Daar stonden ze — als 
gekooide leeuwen, machteloos, volkomen in het don- 

ph uastp Burcïjf 

^  A 

de Slotlaan ging. Ik kon het mij nog niet goed reali- 
seren, dat ik nu mensen moest voorbereiden op de 
eeuwigheid — mensen, van wie ik verschillende zo 
goed kende. Eén ervan was Jarenlang één van mijn 
beste diakenen geweest, en de laatste tijd kwam hij 
vaak 's avonds bij me om te praten. 'tWas, of hij toen 
reeds een voorgevoel had van wat nu zou gebeuren, 
en dikwijls had hij met de vraag gezeten: mag ik dat 
offer wel brengen? Later heb ik dikwijls aan onze 
gesprekken moeten terugdenken, want wat voorzag 
hij toen reeds treffend juist de na-oorlogse toestand! 
Het was in mijn gedachten één warreling, die telkens 
weer opgelost werd in de smeking: „O God, bekwaam 
mij tot dit zware en verantwoordelijke werk!" 
Zo kwam ik bij de commandant. Hij ontving mij in 
zijn kamer en deelde mij de situatie mee. De namen 
van de slachtoffers las hij mij voor, en tegelijkertijd 
legde hij mij een beperking op. Ik mocht beslist niet 
over politiek spreken, maar mij uitsluitend bezig hou- 
den met de geestelijke belangen van deze mensen. De 
tijd drong, ik zou ongeveer een kwartier tot mijn 
beschikking krijgen, en nu moesten wc dan maar 
gaan. 
Doch zó kon ik deze mannen niet aan hun beulen 
overlaten. Ik voelde het als plichtsverzaking tegenover 
hen, wanneer ik niet al het mogelijke gedaan had, 
vooral nu ik bij de hoogste instantie was, om hun 
vonnis gewijzigd te krijgen. Een hartstochtelijk beroep 
werd dan ook door mij gedaan om toch niet tot zulk 
een wrede maatregel over te gaan. Maar niets mocht 
baten, helaas! Ze hadden met vuur gespeeld, ze waren 
genoeg gewaarschuwd, nu moes.t het recht zijn loop 
hebben. 
Een laatste poging waagde ik toen door een beroep te 
doen op zijn menselijkheid. Kon nu niet een mildere 
straf worden toegepast met het oog op hun vrouwen 
en kinderen? Doch ook dit hielp niet. „Befehl ist Be- 
fehl". Ik kon praten wat ik wilde, maar het kwaad 
was tenvolle besloten. We moesten nu maar gaan, 
want de tijd schoot op. 
Zo gingen wij naar de bunker, waar ik mijn mensen 
zou vinden. Onderweg praatte hij nog druk over zijn 
familie-omstandigheden, maar ik hoorde het niet, het 
interesseerde mij niet. Ik was geheel vervuld van wat 
komen ging. Nogmaals probeerde ik om hem tot 
andere gedachten te brengen. Maar ik had de moeite 
even goed kunnen sparen. Er werd nauwelijks acht 

ker, haveloos, 'alles even triest en somber! Waren 
dat nu de helden, die zoveel grootse daden verricht 
hadden? 
Ja, inderdaad! En spoedig zou het blijken, dat ze nog 
hetzelfde heldenhart behouden hadden. Want wat de 
vijand hun ook ontnomen had, en wat hun ook was 
aangedaan, toch stond hij machteloos tegenover hun 
hart, waarin de heldenmoed des geloofs was blijven 
leven. Ook hier zou de geweldige diepte van dat 
woord uit Lukas 12 waarheid blijken; „Vreest niet 
voor degenen, die het lichaam doden, en daarna niet 
meer kunnen doen." 
De commandant deelde hun met enkele woorden het 
doel van- mijn komst mee. Dat was hun nog toege- 
staan! Alsof het hier een grote gunst betrof, en niet 
een daad, waarop zij recht hadden. 
Toen ging hij weg — gelukkig, nadat ik eerst nog 
een lamp van hem'gekregen had. Zelfs geen soldaat 
werd bij ons achtergelaten. En zo bleef ik met hen 
alleen, en toch in werkelijkheid niet alleen. Want 
God was met ons! 
Het eerste ogenblik drongen ze van alle kanten op 
mij aan. Wat zal het een verademing voor hen ge- 
weest zijn om eindelijk een bekende bij zich te heb- 
ben. tegen wie zij zich vrij konden uitspreken. Ze 
behoefden niet op hun woorden te letten, uit vrees, 
dat ze teveel zouden zeggen, maar ze konden nu waar 
zijn. 
Daarna vertrouwden ze mij allerlei waardevolle voor- 
werpen toe. Ringen, brieven, portemonnaies en nog 
meer stukken van betekenis werden mij ter hand ge- 
steld. 
Toen was het ogenblik gekomen, dat ik rustig met 
hen kon spreken om hen voor te bereiden op de 
eeuwigheid. Ik kan niet weergeven wat daar door 
ons gezegd is. Woorden van stervenden gaat men 
niet publiceren. Maar wel mag geweten worden, dat 
er ontroerende getuigenissen gegeven zijn. Al zag 
men ook op tegen de wrede scheiding van het leven 
en degenen, die men liefhad, toch was er tegelijk het 
vertrouwen op God, Die in Jezus Christus vol ont- 
ferming is en Zijn kinderen in hemelse heerlijkheid 
opneemt. 
In aansluiting hieraan heb ik Ps. 23 gelezen, de 
psalm van het stille Godsvertrouwen, dat ons zelfs 
in het aangezicht van de dood niet doet vrezen. 
Toen heb ik met hen gebeden, een kreet tol God 
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om bijstand nu de banden met de aarde verbroken 
zouden worden, een smeking om uitzicht op het 
Vaderhuis daar boven, en een vraag om kracht voor 
hen, die achterge'aten moesten worden. 
Mijn taak was hiermee eigenlijk afgelopen. Maar zou 
ik deze mannen niet tot het laatste toe ter zijde staan? 
Toen dan ook door hen gevraagd werd: „Dominee, 
U blijft toch bij ons?", was het voor mij vanzelf- 
sprekend, dat ik niet wegging. 
De tijd, die ons nog restte, werd door mij gebruikt 
voor het opnemen van speciale groeten en bijzondere 
mededelingen aan de nabestaanden. Ook daarin kwam 
soms op zo treffende wijze de kracht van hun geloof 
uit. Wanneer ik nu nog nalees wat deze mensen in 
hun laatste levensogenblikken heeft beziggehouden, 
dan kan ik mijn ontroering niet bedwingen. Hier werd 
voor dit leven afscheid genomen van veel liefs, waar- 
aan vaak op hartstochtelijke wijze uiting werd gegeven, 
maar toch wist men deze scheiding niet voor altijd. 
Daar zou een weerzien komen in heerlijkheid, een 
weer verenigd worden, dat nooit meer verbroken 
zou worden. 
Toen ik met het op-^chrijven van deze afscheids- 
woorden klaar was, verzochten ze mij om nogmaals 
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een gedeelte uit de Bijbel met hen te lezen. Graag 
voldeed ik natuurlijk aan hun verzoek. En op mijn 
vraag, waaraan zij de voorkeur gaven, antwoordden 
zij: „Leest u dan Ps. 91". En zo hebben we daar 
samen geluisterd naar het vertroostende Woord van 
God: „Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is 
gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Al- 
machtigen. U zal geen kwaad wedervaren, want Hij 
zal Zijn engelen van U bevelen, dat zij U bewaren 
in al Uw wegen. Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt 
God, zo zal Ik hem uithelpen. In de benauwdheid zal 
Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en Ik zal 
hem Mijn heil doen zien." 
Daarna hebben we opnieuw met elkaar God om 
Zijn kracht gevraagd, en Hem gebeden om in een 
sterk geloof te mogen leven uit de beloften, die Hij 
ons gegeven had. 
En toen kwam het hoogtepunt, 't Was alsof hier in 
deze donkere bunker de aarde door de hemel werd 
aangeraakt. God maakte hen hoe langer hoe meer 
klaar voor het einde. Want hoewel de wacht al 
onrustig begon te worden, en de dreunende laars 
reeds vlakbij gehoord werd, toch stelden ze voor om 
tenslotte nog met elkaar te zingen. En we voelden 
het: daarvoor moest alles wijken! Als God zó sterk 
werkt, zijn er dan nog belemmeringen? Zelfs de wacht 
schijnt dat enigermate beseft te hebben, want hij trok 
zich weer terug. En toen hebben we daar, op hun 
eigen aanwijzing, met eikaar ons geloofsvertrouwen 
beleden in het machtige Lutherlied; „Een vaste burcht 
is onze God, een toevlucht voor de Zijnen". 

iman Marinus van der Bijl 
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Zó hebben deze mannen van het leven afscheid ge- 
nomen, waarvan verschillende bloeiende gezinnen 

moesten achterlaten, terwijl ze heel goed wisten, dat 
ze aanstonds hun hoofd door de strop zouden moeten 
steken. 
Gewijde ogenblikken zijn dat geweest, waarin Gods 
nabijheid wel bijzonder ervaren werd. Hier heb ik 
duidelijk de kracht van het geloof .gezien. Want dat 
men zó de dood tegemoet kon gaan, dat is niet uit 
natuurlijke oorzaken te verklaren. En evenmin kan 
men hier spreken van pose of grootdoenerij, want 
vlak voor zijn sterven veinst men niet! Hier werkte 
hogere kracht. 
Ik moest nu weg. Met een handdruk heb ik afscheid 
van hen genomen, hun sterkte toebiddend voor de 
zware gang, die zij te volbrengen hadden. Dat was 
onze laatste groet in dit leven! 
Nauwelijks buiten de bunker gekomen, keek ik nog 
even om. En daar gingen ze reeds, de handen om- 
hoog, de aanwijzingen van de wacht volgend. 
Wat een bespottelijk schouwspel leek mij dit toe! 
Het ging hier om mensen, die al heel dicht tot de 
hemelpoort waren genaderd, en die zich toch nog 
onderwerpen moesten aan zulke nietige, klexn-aardse 

dingen. Wat zal dat voor hen zelf een schril con- 
trast geweest zijn! 
Overmeesterd door mijn gevoelens kwam ik weer 
thuis. Daar vond ik de kamer vol mensen, tot wie 
reeds was doorgedrongen wat er gebeuren ging. Het 
zwaarst was voor mij wel de ontmoeting met twèe 
vrouwen, wier mannen ik zo juist had moeten voor- 
bereiden op de zwaarste gang van hun leven. Ze 
zouden weldra weduwe zijn. Eén van hen kon nog 
maar niet geloven, dat dit het einde zou worden. 
Wat is het dan moeilijk om het rechte woord te 
spreken! 
Terwijl ik in de bunker was geweest, hadden zij 
getracht om nog even tot hun mannen te worden 
toegelaten. Maar de wacht had ze afgesnauwd. On- 
verrichter zake waren ze teruggekomen. Ik stelde nu 
voor om met hen mee te gaan. Misschien zou dit 
lukken. En inderdaad scheen onze poging resultaat 
te hebben. De wacht liet ons tenminste door. 
Nauwelijks hadden we echter enkele passen gelopen, 
of daar kwam onder groot geraas een huifkar ons 
tegemoet. Ik kreeg een angstig voorgevoel. En he- 
laas, het bleek maar al te zeer waarheid te zijn. We 
waren te laat! De mannen werden reeds naar Re- 
nesse vervoerd om daar hun vreeslijke einde te onder- 
gaan. 
Terwijl ze ons passeerden lichtte één van hen het dek- 
kleed even op — voelde hij, dat zijn liefste bezit op 
aarde hier stond? — en daar zag hij zijn vrouw! 
Strak keken ze elkaar aan — met een blik om nooit 
meer te vergeten — doch voort ging het, in razend 
tempo! Het leek wel, of de duivel deze beulen voort- 
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dreef! Toch hadden deze twee afscheid van elkaar 
genomen voor het leven. 
Hoe de rest van die Zondag voorbijging, laat zich 
verstaan. We waren als lamgeslagen. Ik kon 's mid- 
dags niet preken. Al de gebeurtenissen van die mor- 
gen waren teveel voor mij geweest. Maar toch was 
het telkens weer als een niet te ontnemen troost, die 
over ons kwam: ze zijn Boven, waar geen vijand, en 
geen vernedering, en geen leed hen ooit meer kan 
treffen. 
Dat was ook de troost van de nabestaanden. Die- 
zelfde dag liep ik nog even aan bij de twee weduwen, 
met wie ik 's morgens naar het Slot was gegaan. 
Weer een nieuwe ramp had hen getroffen! Ze 
moesten hun huis uit, eerst met achterlating van alles. 
Later werd dit gewijzigd, doordat ze alleen het aller- 
noodzakelijkste mochten meenemen. Zo werden deze 
vrouwen met hun kinderen als honden de straat op- 
gejaagd. Alsof het al niet erg genoeg was! En toch 
grepen ook zij zich vast aan de wetenschap, dat hun 
mannen nu in heerlijkheid waren opgenomen. Geen 
angst kenden ze daar meer, geen onophoudelijk voort- 
gejaagd worden, maar ze waren ingegaan in de rust, 
die er overblijft voor het volk van God. 
In dit verband moet ik nog één voorval vermelden. 
De volgende dag ging ik andere familieleden op- 
zoeken. 
Ik kwam in een gezin, waarvan de vader de dag 
tevoren gedwongen was geworden om naar zijn enige 
zoon te kijken, die enkele ogenblikken geleden was 
opgehangen. Wat het voor hem geweest moet zijn 
om zó zijn jongen te zien, — geen buitenstaander, 
die dit ooit zal beseffen! Men moet toch wel alle 
menselijk gevoel verloren hebben om dat van een 
vader te kunnen eisen. Maar waren het nog wel 
mensen? Had de duivel hen niet volkomen in zijn 
macht gekregen? Als een gebroken man was hij 
naar huis gegaan, terwijl anderen hem moesten onder- 
steunen. 
En nu zat ik vóór hem. Nog was hij als versuft van 
de zware slag, die hem was toegebracht. Ik moest 
hem en zijn gezin uitvoerig vertellen, wat zijn jongen 
mij had meegedeeld. En toen ik kon zeggen, dat hij 
mij de opdracht had gegeven: „Wilt U mijn ouders 
en zusters er mee in kennis stellen, dat ik al mijn 
zonden verzoend weet in het bloed van Jezus Chris- 
tus", toen greep er iets plaats, dat een onuitwisbare 
indruk op mij gemaakt heeft. Deze man, nog bedolven 
onder zijn smart, stond op, het was of zijn figuur iets 
profetisch kreeg, en met krachtige stem sprak hij het 
uit: „Dominee, dan hebben we nog alle reden om 
God te danken!" 
Is ook dit niet alleen mogelijk geweest door de 
kracht van het geloof? Geen woord van haat of 
wraak werd gehoord, hoewel ook zij hun huis waren 
uitgedreven, maar alleen een danktoon tot God, om- 
dat Deze zijn jongen had opgenomen in de hemelse 
heerlijkheid. 
Veel heb ik hier niet meer aan toe te voegen. Ik 
heb getracht een zo sober mogelijke beschrijving te 
geven van de gebeurtenissen rond 10 December 1944. 
Als U dit „In Memoriam" als een sensatieverhaal ge- 
lezen hebt, dan is de bedoeling ervan door U niet 
begrepen. En wat veel erger is: dan houdt U de na- 
gedachtenis van deze helden niet hoog. 
U kunt hen het beste eren door deze houding; hun 
geloof navolgen, dat nog steeds tot machtige, tot 
boven-aardse dingen in staat stelt. Immers, nooit kan 
't geloof teveel verwachten. En waarom niet? Omdat 
het zich heeft vastgegrepen aan God, Die een vaste 
burcht is, een toevlucht voor de Zijnen. 
Dan is hun levenseinde niet tevergeefs geweest, maar 
ze spreken nog nadat ze gestorven zijn. 
Pernis. H. C. VOORNEVELD. 
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Door Res. Maj. b.d. E. P. Weber* 
Üitg. H. Nelissen, Bilthovcn. 

(allade 

van de tien ^ehan^enen 

Wie kent het lot te zijn omgeven 
door water: in dit klein gebied 
met vrouw en kind te moeten leven, 
terwijl een vijand niets ontziet 
en bunkers bouwt en harde muren; 
te moeten buigen voor hun vreemde wil, 
de laagste smaden te verduren, 
de dag der vrijheid af te wachten, stom en stil? 
Wie kent dit lot als zij op Schouwen-Duiveland, 
waar meters water op de eigen erven stonden; 
als zij, die vluchten wilden naar Noord-Beveland, 
omdat hun harten niet berusten konden? 

Wie kent de strijd, het ijdel vechten 
van enkelen tegen een overmacht; 
des daags verbeten zich de rug te rechten, 
de twijfel en de angst in ee"n doorwaakte nacht; 
een legioen van duizenden te tarten 
op een stuk grond in een verdronken land; 
geen ander wapen soms te hebben, dan de harten, 
die kunnen bidden, en het koel verstand? 
Wie kent die strijd als zij op Schouwen-Duiveland, 
waar 't water stroomde over Zeeuwse gronden; 
als zij, die vluchten wilden naar Noord-Beveland, 
omdat hun harten niet berusten konden? 

Zij waren zeventien, een vrouw en zestien mannen, 
zij stonden aan de dijk bij Zierikzee. 
Het duister en de storm begunstigden hun plannen: 
straks komt een boot en neemt hen allen mee. 
De boot kwam niet, verwachting sloeg aan stukken — 
Zo vond de Duitse grenswacht in dit donker uur 
die zeventien, versomberd door 't mislukken, 
en opende op hen onmiddellijk het vuur. 
Toen vochten aan de dijk die mannen — tot geen schot 
meer klonk en tien, waarvan een zwaargewonde 
de laatste teugen dronken van een bitter lot, 
omdat hun harten niet berusten konden. 

Zij zijn getrapt, mishandeld en geslagen, 
maar nochtans hebben zij geen woord jezegd. 
Zo bleven zelfs hun laatste dagen 
een stil en woordeloos gevecht. 
Een Duitse krijgsraad heeft toen recht gesproken, 
het vonnis luidde: doodstraf door de strop; 
dat heeft hun laatste hoop gebroken. — 
Men sloot hen zonder voedsel in een ounker op. 
Zij zongen daar; Een vaste burcht is onze God, — 
en toen zij in het zonlicht stonden 
waren hun zielen sterk; hun lichaam stierf op Duits gebod, 
omdat hun harten niet berusten konden. 

Prins van hun harten, die in U berustten, 
maar streden tot de dood het aardse lichaam nam, 
hebt Gij hun zielen weggevoerd naar verre kusten, 
waar nooit een schenner der volmaakte vrijheid kwam? 
Geef ons, als hun, de kracht te blijven strijden, 
waar kwaad en onrecht in onszelf en anderen woelt; 
leer ons het leven noch de dood te mijden, 
waar soms de bitterheid van dit bestaan ons overspoelt. 
Eens naamt Gij die van Schouwen-Duiveland; 
wat blijft is 't lied, gezongen door hun monden, 
toen zij ontsnapten naar een vrijer Land, 
omdat hun harten niet berusten konden. 

KEES BAUER. 

Ergens lazen wij eens; Vrede is niet afwezigheid van oorlog, maar aanwezigheid van God. 
Deze spreuk dook op in onze herinnering bij het lezen van bovengenoemd boek, „dat 

is bedoeld als hulde voor de strijders van het Oranjehotel en als historisch document voor 
het nageslacht". 
Treffender bevestiging van de waarheid dezer woorden dan in dit gedenkboek wordt ge- 
geven, zal moeilijk zijn te vinden. In een reeks van brieven, geschreven door honderden oud- 
gasten van „de bajes, waar geen gajes zat, maar Holland s glorie, Potverdorie", of, officieel, 
van de cellenbarakken aan de Pompstationsweg te Scheveningen, brieven, verzameld en toe- 
gelicht door de reserve majoor b.d. Weber, wordt op aangrijpende wijze getuigd van de 
diepe innerlijke vrede, waarvan de engelen in de Kerstnacht hebben gezongen en die 
zelfs niet viel te verstoren door het rumoer en de ellende van de verschrikkelijkste aller 
oorlogen. Men vraagt zich bij het lezen van al deze getuigenissen soms af of wellicht juist 
de zwaarste beproevingen voorwaarde zijn voor het genieten van de diepste vrede. Eigenlijk 
behoeft het geen vraag te zijn, want de opgenomen brieven van mensen, die in een bijna 
niet te begrijpen gemoedsrust op de executie van het doodsvonnis zaten te wachten, beant- 
woorden de vraag op ondubbelzinnige wijze bevestigend. 

Iemand schreef: 
„Deze morgen om 5.30 werd ik gewekt om me aan te kleden en als jullie, mijn dierbaren, 
deze brief zult ontvangen, dan ben ik bij mijn Hemelse Vader om avondmaal te vieren 
met het Lam .... Ik kan je niet vertellen, hoe kalm ik ben .... Liefst en je moet me niet 
beklagen, maar benijden.... De Here is ons tot hulp en sterkte; daarom zullen we niet 
versagen 

En een ander: 
„Als je dit briefje krijgt, dan ben ik van uit dit bekende en toch zo mysterieuze leven 
tot het grote onbekende leven overgegaan. Laat niemand over deze levenswisseling bedroefd 
zijn en wees het zelf ook niet. Ontdaan van het materiële lichaam, dat ik altijd als een 
belemmering heb gevoeld, ben ik waar God wil.... En laat geen droefheid, maar vooral 
geen haat of wraak die sfeer verstoren. Ik deed wat ik meende, dat mijn taak was. Ook 
de Duitsers denken dat. En. lees dan hef woord van Jezus als hij zegt: „Gij zoudt geen 
macht hebben tegen mij indien het U niet van boven gegeven ware. Wat zullen wij dan 
murmureren? Tegen God's beschikkingen? Het goede wel en wat wij als onaangenaam 
gevoelen, niet aanvaarden? Hoe kortzichtig en kleingelovig! God doet altijd voor ons het 
allerbeste ook al zien wij het soms nog niet.,.." 

Is het te verwonderen, dat een Duits advocaat, vol bewondering' voor de fiere houding 
der ter dood veroordeelden, eens uitriep; „Es ist doch Sünd und Schade um solche tüchtige 
Kerle" en dat een Duitse gevangenispredikant, die hen tot op het laatste ogenblik bij stond, 
verklaarde: „Het moet een groot volk zijn, dat zulke mensen voorbrengt"? 
Wij zijn de heer Weber om verschillende redenen dankbaar voor de samenstelling van 
dit boek; 
omdat het een belangrijke bijdrage is tot de verzetsgeschiedenis van ons volk; 
omdat het ons op de meest directe wijze confronteert met de zware offers, die ten grond- 
slag zijn gelegd aan de vrijheid van ons volk; 
en bovenal, omdat schier elke bladzijde appelleert aan de beste eigenschappen, die in een 
volk kunnen leven. 
Dit boek is als een spiegel, waarvan het goed is er nu en dan eens in te zien. Of wij geen 
critiek hebben? Toch wel, al zinkt zij in het niet bij de vele verdiensten van dit werk. 
En dan zouden wij willen wijzen op de vele en herhaalde loftuitingen, door de schrijver 
gericht aan het adres van verschillende gevallenen op de wijze van: Ook deze held verdient 
onze hulde. Ook hem mogen wij nimmer vergeten etc., hetgeen ons na de telkens vermelde 
feiten overbodig voorkomt en zelfs storend aandoet. 
Een ander bezwaar geldt de zienswijze van de schrijver, waar hij als het belangrijkste en 
bijna enige motief voor het verzet opgeeft de liefde tot het vaderland. Hij doet dit ver- 
schillende malen en hier en daar zelfs uitvoerig. Het komt ons voor dat bij deze eenzijdige 
— en wat simplistische — voorstelling, te veel de oud-officier om de hoek komt kijken, die 
gewend is geweest om zijn soldaten de liefde tot het vaderland, van het ochtend- tot het 
avondappèl, als het enig belangrijke — bij wijze van spreken — met de paplepel in te 
gieten. Zou niet met wat meer recht kunnen worden gesproken van een complex van 
motieven, waarin sterker dan de vaderlandsliefde de godsdienstige en hoog humanistische 
plichten en idealen een rol hebben gespeeld? 
Niettemin: — de noodzaak voor een tweede druk bewijst het reeds — een boek, dat in een 
grote behoefte voorziet en dat èn op grond van de reeds genoemde eigenschappen en op 
grond van de uitstekende en dikwijls boeiende beschrijving met een gerust hart warm aan 
kan worden bevolen 

TOON. 

» m 

Dodencel 601 op 5 October 1916 ingewijd als blijvende nagedachtenis aan de tallozen, die na 
een verblijf in het „Oranjehotel" werden gefusilleerd, in een concentratiekamp zijn omgekomen 

of op andere wijze in verband met hun gevangenschap de dood vonden» 
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door Majoor AVeber. De talloze Neder- 
landars, die tijdetis de Duitse terreur in 
het „Oranjehotel" te Scbeveningen heb- 
ben vertoefd, schrijven in dit boek hun 
persoonl. ervariugcn bij verhoor, proces, 
en de belevenissen in hun cel. Diep ont- 
roerend zijn dikwijls de afbee dingen van 
inscripties op muren en deuren, alsmede 
de aangehaalde brieven naar huis van - 
mannen en vrouwen in de laatste uren 
voor hun terechtstelling. Het boek bevat 
432 bladz. met 82 pag. ill. en kost ge- 
bonden f. 9.50. 

Verkrijgbaar -in de boekhandel en bij 
uitgeverij 

H. NEUSSEN, Bilthovcn. 

IJMUIDER VISHANDEL 

H. GLASTRA & Co. N.V. 

LEEUWARDEN » IJMUIDEN * AMERSFOORT 

EEN BEKEND ADRES SEDERT 1909 
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Drukkerij H. J. Koersen & Zn. 

• FEL. 32239 
SINGEL 281 AMSTERDAM-C. 
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PERIODIEKEN EN 
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Medicijn bij Kou cn Pijn 

N.V. Nederl. Houtimport Maatschappij jy EI ïï 1 

AMSTERDAM 

Importeurs van 

NAALDHOUT - LOOFHOUT 

Specialiteit: Emballagehout 

Importeurs van Houten scholen en 
houtconstructies uit Finland en Zweden. 

Directie: K. Rote Pz. 
P. C. Rote Kz. 

Adj.-Dir.: H. W van Monsjou 

Hooidkantoor: Leldsekade 76 
Telefoon 41157—40337 (K 2900) 
Opslagplaats: Rigakade 18-20 
Telefoon: 48652 
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Speciaal adres 

voor het 

takelen van 
piano's en 

brandkasten 

BOOMAARS - PUYENBROEK VERHUIZEN HEI BEST" 

PRINS HENDRIKSTRAAT 151 — BREDA 
Tel. K 1600—8152 Post Ginnekcn LO.-Icgitimatie nr. 8992 

BERGEN OP ZOOM - 
BURGEM. MATHONSTRAAT 7 

Telefoon 1072 
LO.-legitimafie nr. 7955 
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Houtwarenfabr. P. FLENS, C.V. 

OOSTZAAN 
Kantoor en tabriek, 
Noordeinde C 12 • Telefoon 347 (K 2984) 
Speciaal adres voordraai en fraiswerk. 
Vervaardigers van Huish. artikelen. 
Speelgoederen en Techn. Houtwaren. 
Massa Houtwaren. - Vraagt offerte. 

„Het werk van Flens 
is altijd naar wens" 

luTou rn .Dicuinjfliitorpaet eu 
Anny, Hans en Dette te 
Batavia wens ik prettige 
Kerstdagen en een voor- 
spoedig 1949. Anton. 
Aan Frans te Batavia. 
Zalig Kerstfeest, Zalig 
Nieuwjaar en een spoedig 
weerzien van je collega 
Rie Roovers uit Delft. 
„De Claxon' aan alle mak- 
kers van het oude 3-1-8. 
R.I. Plezierig Kerst en Ge- 
lukkig Nieuwjaar. 
Aan P. Schauten in Indië. 
Zalig Kerstfeest en Zalig 
Nieuwjaar van Cees en 
Trudy. 
Fam. Jac. C. Remeeus Lis- 
bloemstraat 78 b, Rotter- 
dam N. wensen alle vrien- 
den een gelukkig 1949. 
Soldaat Wim Wijnstra. 
Gods beste zegen voor het 
Nieuwe jaar en een be- 
houden terugkeer in ons 
gezin. Moeder, zusters en 
broers en verloofde, Japke 
en Leen. 
Red „De Zwerver" te 
A dam aan Ds. Frits Slomp 
te Bandoeng. Veel heil en 
zegen in 1949. 

Aan Piet in de Oost van 
Harmien en Cor, Veel 
Heil en Zegen. 

Aan Lt. Bulthuis te Palem- 
bang. Tot Uw dienst en 
veel heil en zegen. Je broer 
en H.I.T. 

Fam. Bakker, „Setia" 
Heemse, aan Henk en 
Truus in Bandoeng, Rus- 
tende Strijder en Emanuël 
Ziekenhuis, de beste wen- 
sen met Kerst en Nieuw- 
jaar. 

Alle vrienden der LO.-LKP. 
een Gelukkig Kerstfeest en 
een goed 1949 toegewenst. 
Alma Eijgenberger-Gemmel 
Paramaribo/Suriname. 

Vaandrig A. Voorsluys in 
Bandjar. Goede Kerstdagen 
en voorspoedig Nieuwjaar 
van Rini en Tonneke. 

Voor le Luit. H. A. Bor- 
gardijn in Batoe. Vader en 
Moeder wensen je ge- 
zegende Kerstdagen en 
voorspoedig Nieuwjaar. 

Van Dijk, Santpoort aan 
fam. F. Kwantes, Andijk- 
Oost gezegend Kerstfeest en 
Voorspoedig Nieuwjaar. 

Het Bestuur, Truus, Jannie 
en Gasten van KP.-Vacan- 
tiehuis „De Terrorist" te 
Nes Ameland, een voorspoe- 
dig 1949! Opa. 

■ 

Een prettig zittende klapstoel, 
vervaardigd van uitge- 
zocht, gestoomd beuken- 
hout - gelakt in diverse 
kleuren - is uiterst solide 
en bijzonder geschikt 
voor: 

kerken, patronaten, 
cantines, scholen, 
vergaderzalen, 
feestzalen enz. enz. 

De stoelen kunnen in een 
oogwenk gestapeld wor- 
den op een zeer kleine 
ruimte en vallen dan niet 
om. 

DE VOUWSTOEL MET 
DE VELE MOGELIJKHEDEN 

GEPATENTEERD 

JAC. v. d. STEEN - Agent- en Commissiehandel 
Spuistraat 34 - Amsterdam-C. - Tel. 36092 
Aanvragen voor Nederland, GEBR. BOUTER. Den Haag, R dam 
HANDELSSTOFFEERDERIJ 
SPECIAAL INGERICHT VOOR 
GROTE OPDRACHTEN. 
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STEBU-MEUBELEN 

♦ 

HET BOEK 

DJIT BLUFT 

W. L. H. E. VAN LEEUWEN 

HONDERD 3AAR 

NEDERLAND 
f 20.- (Bibliophiele uitgave f 100. — ) 

Vraagt prospectus met schitterende recensies aan 
Uw boekhandelaar of aan de uitgevers H. L. SMIT 
& Zn., Hengelo. 

ONTSNAPPING 

uit de BUNKER 

1—1 et historische verhaal van 
een gevangene, die op 

1 Maart 1943, niettegenstaande 
hij door de SS met kettingen 
aan de muur was geklonken, 
ontsnapte uit de bunker van 
het concentratiekamp te Amers- 
foort. 
Door het proces tegen Berg. 
Kotalla, Oberle e.a. is deze 
authentieke geschiedenis, welke 
door 12 bijzonder interessante 
foto's is verduidelijkt, van ac- 
tuele betekenis. 
De prijs van dit verhaal, ge- 
schreven door Kees Bauer en 
in opdracht van de LO.-LKP.- 
Stichting en GOIWN. uitge- 
geven. bedraagt 

slechis 35 cent 
per exemplaar. 

De lepel, waarmee 
hij een tralie uit- 
zaagde. 

GOED, GOED!, 
daar praten we niet meer over 

Onbetwist de beste tandpasta 

BOUWHOUT 
HARDHOUT 

TRIPLEX 
BOARDS 

HOUTHAHDELEH ZAGERIJ 

fa. R. van Aalderen & Zn. 
HOOGEVEEN - TEL. 21 

Dit boek moet iedereen bezitten 

Prijs geb. i 4.50 

Een voorloper van het gedenk- 
boek der LO. en LKP. 

De vraag naar dit boek is nog 
zo groot, dat thans een derde 
druk is verschenen, waarbij 
als voornaamste bijzonderheid 
valt op te merken, dat de ex- 
ceptioneel lage verkoopsprijs 

P kan worden gehandhaafd. 

HET BESTE VERZETSBOEK I 

FRITS DE ZWERVER, 
ANNE DE VRIES, 
JAN H. DE GROOT, e.a. 

In de erkende boekhandel verkrijgbaar en bij de 1 
N.V. GEBR. ZOMER & KEUNIG's UITGEVERS MIJ., WAGENINGEN * 

f c^s 

iqtótoeïrcr- 

staan 
met schetsen van 

Een van de boeien, waar- 
mee de gevangene aan han- 
den en voeten was geboeid. 

I Bovendien komt de op- 
brengst van dit boekje 

I geheel ten gunste van 
de 

i STicmno-'ti 

IU zult het verhaal zeker met grote interesse lezen en 1 
U doet er Uw vrienden en bekenden, vooral de jongens I 
in Indië, een groot genoegen mede. 

| De uitgave is verkrijgbaar bij de boekhandel, aan de ■ 
stations en de kiosken en bij de _ 

Uiigeverij H. Nelissen — Bilihoven 

UiMimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiimini 
| ZOJUIST VERSCHENEN: 
1 J. C. HAMEL 

1 • SOLDATENDOMINEE | 
Een boek, dat de winst van de = 
benarde jaren in Japanse krijgs- E 
gevangenschap poogt duurzaam E 
te maken — Geb. f 5.90. E 

| Vraagt 
| Uw 
= boekhandelaar I 

| Hl OITCEVEIII W. VIN HOEVE. VGravcnhsge | 
ïïiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiitiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiifiin 

Geeft „De - ^werver aan één van Uw Kennissen tei mzaqe en 
laai hem (haar) onderstaande bon inaevuld zenden aan de 
administratie van „De Zwerver" Prins Hendrikkade 152, Amster- 
dam. Degenen, die een proefnummer ontvingen kunnen deze 
bon voor zichzelf benutten. 

Naam         

Adres           

Plaats       Provincie- 

ingang abonnement       t   
* Abonnementsgeld wordt per giro , postwissel / ol bij aan- 
biedinq van een postkwitantie betaald. 

Gironummer 109588 uruv. LO-LKP-Stlchtinr 
-* (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 
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