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Ons Gevangeniswezen in de branding 
DOOR   DR.    G.    TH.    KEMPE 

e zeggen dat dit een wantoestand 
was, zou overdreven zijn, maar wel 

1 moest worden vastgesteld, dat geen 
•»- enkele grote hervorming ooit haar 

beslag heeft kunnen krijgen wanneer het 
enthousiasme daarvoor beperkt bleef tot 
kleine kringen van ingewijden en deskundi- 
gen. Wanneer wij de toestand van vóór de 
oorlog vergelijken met die van thans, nu ieder 
ogenblik de dagbladpers en de periodieken 
artikelen wijden aan de op stapel staande 
reorganisaties van ons gevangeniswezen, 
daarmede enerzijds zeker deze hervormingen 
propagerend, maar anderzijds niet minder 
tegemoetkomend aan een werkelijke belang- 
stelling, die bestaat in grote kringen van ons 
volk, is er reden om zich met verbazing af te 
vragen, hoe in een betrekkelijk zo kort aan- 
tal jaren een zo duidelijke koerswijziging kan 
zijn ingetreden. 
Het antwoord hierop lijkt mij niet moeilijk te 
vinden: het gevangeniswezen is binnen en- 
kele jaren tijds een volkszaak geworden en 
dat dit mogelijk werd danken wij aan de bit- 
tere ervaringen van 1940-1945. Was het 
voordien in de meeste kringen van ons volk 
(gelukkig) een vrij uitzonderlijk verschijnsel, 
dat iemand uit het eigen milieu in een ge- 
vangenis of huis van bewaring vertoefde, tij- 
dens de oorlogsjaren, toen velen der onzen, 
waaronder vaak de allerbesten, door de Duit- 
se terreur als politieke gevangenen in onze 
strafgestichten terechtkwamen, was er bijna 
geen huis in Nederland, waar niet met angst 
en zorg gedacht werd aan een vader, broer, 
zoon, verloofde of goede vriend, die in vol- 
komen onzekerheid omtrent zijn lot aan de 
Duitse wreedheid was overgeleverd. Veel van 
deze ongelukkigén bevonden zich in diezelfde 
Nederlandse gevangenissen, waar men vroe- 
ger, soms niet zonder de innerlijke hoogmoed 
van hem, die „daar toch eigenlijk niets mee 
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Nog slechts weinige jaren geleden verzuchtte eens een man. die een lang en ver- 

dienstelijk leven in verschillende onzer strafgestichten had doorgebracht als 
zielzorger, dat het de meeste onzer landgenoten ten enenmale mangelde aan hét 
vermogen, om zich een behoorlijke voorstelling te vormen van het leven van hen, 
die voor langer of korter tijd daarin werden opgesloten. Dit gebrek aan verbeel- 
dingskracht, dat ook in andere opzichten nog wel eens een niet onernstige tekort- 
koming van ons volk blijkt te zijn, is er zeker mede verantwoordelijk voor. dat er 
vóór 1940 op het gebied van reclassering en nazorg wel een belangrijke activiteit 
heerste, maar dat er geen sprake van was, dat de belangstelling van de Nederlanders 
in brede lagen der bevolking voor problemen van het gevangeniswezen kon worden 
gewekt. 

^~ r 
te maken had"  met   weinig   aandacht   aan 
voorbij gegaan was. 

Het lijkt mij overbodig de lezers van dit 
blad erop te wijzen, dat onze overheid 

er na de bevrijding niet bepaald in alle op- 
zichten op uit geweest is om de in en door 
de oorlog actief gemaakte krachten op de 
meest nuttige wijze te gebruiken. Voor haar 
bemoeiingen met betrekking tot het gevange- 
niswezen moet hier echter bepaald een uit- 
zondering gemaakt worden. Reeds in Fe- 
bruari 1946 werden door de toenmalige Mi- 
nister van Justitie de her en der genomen 
initiatieven om te komen tot betere toestan- 
den op dit gebied gebundeld in de zgn. Com- 
missie voor de verdere Uitbouw van het 
Gevangeniswezen, kortweg aangeduid als de 
Uitbouwcommissie, of ook wel, naar haar 
voorzitter, de Commissie-Fick. 
Met staatscommissies pleegt het nogal eens 
te gaan als met stiefmoeders: geen van bei- 
den kunnen zij zich in een goede naam ver- 
heugen, soms terecht, maar vaak ook ten 
onrechte! De Uitbouwcommissie, staande 
voor de bijna ondoenlijke taak om met zo 
weinig mogelijk kosten, zo gering mogelijke 
wijzigingen in de wet en (natuurlijk, in 1946!) 
zonder dat van enige nieuwbouw sprake zou 
kunnen zijn, zo diep mogelijk gaande reor- 
ganisaties te ontwerpen, heeft in anderhalf 
jaar tijd de hele omvangrijke materie aan een 
ernstig onderzoek onderworpen en kon in 
September 1947 hierover aan de Minister 
een uitvoerig rapport, vol practisch uitvoer- 
bare voorstellen, aanbieden. 
De mening van velen, dat zulke rapporten 
zacht en kalm op een daartoe speciaal inge- 
richte rommelzolder ten Departemente ple- 
gen te worden bijgezet, vond ditmaal geen 
bevestiging. Integendeel, aanstonds is men 
ijverig aan het werk getogen en de eerste 
resultaten hiervan zijn reeds in het vorig 
jaar zichtbaar geworden, terwijl vele andere 

plannen  in  de  loop  van  dit  jaar  hun  ver- 
wezenlijking tegemoet gaan. 

Het is ondoenlijk om binnen het bestek van. 
een kort artikel het Uitbouwrapport ook 

maar oppervlakkig te bespreken. Enige van 
de belangrijkste voorstellen (die alle óf reeds 
in practijk gebracht worden óf hierop een 
zeer goede kans maken) mogen hier vermeld 
worden: het stelsel van de volstrekt cellu- 
laire opsluiting (door de oorlogsontwikkeling, 
die het noodzakelijk maakte om in één cel 
2, 3 of soms zelfs meer mensen in te sluiten, 
reeds in de kern aangetast) wordt voor een 
belangrijk deel prijsgegeven en vervangen 
door een systeem, dat gericht is op een zo 
groot mogelijke mate van gemeenschap in 
groepen, waarnaast gehandhaafd blijft dé 
nachtelijke afzondering en de gelegenheid 
om, desgewenst, in een kamertje met zichzelf 
alleen te kunnen zijn. 
Hier heeft men mede lering getrokken uit de 
in de Duitse kampen opgedane ervaring, dat 
voor velen juist het altijd gedwongen in ge- 
meenschap zijn een der moeilijkst te verwer- 
ken problemen vormde. '• 
In verband hiermede zullen naast de gewone 
bestaande celgevangenissen, op ruime schaal 
experimenten gedaan worden, met andere vor- 
men van opsluiting in gemeenschap (kamp- 
gevangenis, openluchtgevangenis; het enorme 
terrein van de Rijks-Werkinrichting te Veen- 
huizen biedt hiervoor prachtige mogelijk- 
heden, die reeds thans worden benut). 
Een belangrijke nieuwe maatregel, die reeds 
in ettelijke gevangenissen in practijk wordt 
gebracht, is het instituut van de zgn. sociaal 
ambtenaar. Dit zijn sociale werkers, die hun 
arbeidsterrein in de gevangenis vinden, waar 
zij zich intensief met de verpleegden bezig 
houden, alles doen om hun reclassering voor 
te bereiden en bovendien (van het gesticht 
uit een zeker aandeel kunnen nemen in het 
contact tussen de gevangene en  zijn  gezin. 

(Vervolg pag. 2) 



Ons   Gevangeniswezen  in   de   branding. 
(vervoiy)  hoofdartikel 

In laatstgenoemd verband zijn ook de wijzir 
gingen in de salariëring der gevangénisarbeid 
van grote betekenis. Door een niet onaan- 
zienlijke verhoging van de, tot dusver nauwe- 
lijks met de naam salaris aan te duiden, 
betaling der verrichte werkzaamheden, hoopt 
men te bereiken, dat de gevangene tijdens 
zijn straftijd iets kan doen om de materiële 
zorgen, waarin zijn gezin terzelfdertijd zo 
vaak verkeert, te helpen verlichten (een stel- 
sel waarmee men bij de politieke delinquen- 
ten in de Limburgse mijnkampen goede er- 
varingen heeft opgedaan). 

In het algemeen zal trouwens aan de arbeid 
in de strafgestichten grote zorg worden be- 

steed. De hier en daar verouderde uitrusting 
van de werkplaatsen zal worden hernieuwd 
en — wat vooral van belang is — het ar- 
beidstempo, dat tot dusver maar al te vaak 
was ingesteld op de gedachte van „bezig- 
houden ter voorkoming van lediggang", zal 
worden verhoogd, hetgeen door een vermeer- 
dering van arbeidsvreugde, in verband met 
de betere betaling, mogelijk gemaakt zal kun- 
nen worden. 
Hoogst belangrijk zijn de plannen met betrek- 
king tot de meerdere mogelijkheden, die in de 
toekomst geschapen staan te worden, om een 
tot gevangenisstraf veroordeelde daar te 
brengen, waar hij het beste thuishoort, de zg. 
differentiatie van het stelsel. Tot dusver ont- 
brak hieraan veel. Weliswaar hadden wij 
voor jonge mannen de zgn. Jeugdgevangenis 
te Zutfen, benevens een paar andere speciale 
voorzieningen, maar wij misten bv. een 
broodnodige gelegenheid om zwakzinnige 
veroordeelden, die in een gewone gevangenis 
altijd een moeilijke groep vormen, in een aan 
hun bijzondere geestestoestand aangepast ge- 
.vangenismilieu te brengen. 
Ook de evenzo nodige speciale gevangenis 
voor zwaardere recidivisten bestond niet, 
evenmin als een bewaringsinrichting voor 
die beroeps- en gewoonte-misdadigers, die 
een groot sociaal gevaar vormen. 
Al deze inrichtingen zullen in de toekomst 
aan ons gevangenisstelsel worden toege- 
voegd. Bijzondere, nog in leven te roepen, 
zgn. selectie-commissies, zullen voor ieder 
geval bepalen in welke inrichting de door de 
rechter opgelegde straf zal worden onder- 
gaan. 

Het waren maar enkele grepen, die ik doen 
kon uit de rijke inhoud van het Uitbouw- 

rapport. Door de beperkte plaatsruimte moest 
veel (bv. de belangrijke verbeteringen, die 
de observatie en behandeling van geestes- 
zieke gevangenen zullen ondergaan) onbe- 
sproken blijven. 
Aan belangstellenden zij daarom de lectuur 
van het zeer .leesbaar geschreven Rapport, dat 
in de boekhandel verkrijgbaar is tegen een 
billijke prijs, met warmte aanbevolen. Dat de 
oud-illegaliteit, door middel van de door haar 
opgedane gevangeniservaringen in niet onbe- 
langrijke mate aan het welslagen van dit stuk 
werk heeft mogen bijdragen (op een totaal 
van 18 leden telde de Uitbouwcommissie niet 
minder dan 5 ex-politieke gevangenen!) 
moge een bewijs temeer zijn, hoe soms een 
noodgedwongen ondergaan kwaad later ten 
goede kan worden aangewend! 

"Ingezonden Mededeling.i 

Sanapirm 
De   kou-   en   pijnverdrijvende   tablet 

In buisjes van 40 en 75 et.  
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President Truman zal het Atlantisch ver- 
drag ter goedkeuring naar de Senaat zen- 
den. Associated Press heeft bij voorbaat de 
96 Senatoren gepolst en van 55 daarvan de 
verklaring gekregen, dat zij voor goedkeu- 
ring zouden stemmen. De meesten lezen 
over zo'n berichtje heen; het illustreert in- 
tussen een volkomen onjuiste mentaliteit, 
zowel van Associated Press als van de 55 
Senatoren. Welke zin heeft een senaatsver- 
gadering, een vergadering van de volksver- 
tegenwoordiging dus, indien reeds vooraf de 
leden verklaren, hoe ze zullen stemmen? 
De kracht van een volksvertegenwoordiging 
bestaat niet daarin, dat er volksvertegen- 
woordigers zijn om te stemmen, maar dat 
er volksvertegenwoordigers zijn om met el- 
kaar de discussiëren over de aanhangige 
problemen, teneinde op grond van de bij die 
bespreking verworven inzichten hun stem 
voor of tegen uit te brengen. Genoemde 55 
Senatoren hebben door hun uitlating, die zij 
vanzelfsprekend in de Senaatsvergadering 
niet zullen wijzigen, de Senaatsvergadering 
zelf overbodig gemaakt, en dat alleen om de 
jacht van het publiek naar nieuws te bevre- 
digen. 
Dat het hier een uitgemaakte zaak betreft, 
doet niets ter zake. Men moet op dit punt 
geen enkele uitzondering tolereren. Wie de 
vergaderingen van de volksvertegenwoordi- 
ging en het beslissend karakter van de dis- 
cussie daarin geringschat, helpt de democra- 
tie om hals brengen. Het is nog wel niet zo 
erg als met de Russische „volksvertegen- 
woordiging", waar alleen maar ja-broers 
komen, maar een feit is toch, dat in beide 
gevallen de discussie van de vertegenwoor- 
digers zinledig gemaakt wordt, in het Rus- 
sische geval omdat men toch volgens voor- 
schrift stemt, in het Amerikaanse geval, 
omdat men onder pressie van een op nieuws 
beluste pers zijn stem voor de vergadering 
reeds weggegeven heeft. Dat laatste hebben 
37 andere Senatoren vermoedelijk begre- 
pen; zij weigerden tenminste de vraag van 
A.P. te beantwoorden. 
Ook details zijn belangrijk en de orde van 
de democratie luistert nauw, in het bijzonder 
nu zij voortdurend sterker in de gevaren- 
zone  van   een  totalitair  optreden   komt. 
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Beulen van Buchenwald 
*      met bal na !      * 

[    Kan zoiets in Nederland gebeuren ? 

In Breda is een amusementsvereniging, die 
Mi Carème 1949 viert. Op zichzelf geno- 

men is dit een zaak, die deze vereniging al- 
leen aangaat. 
De agenda van deze feestavond vermeldt 
twee punten, n.1.: 
a. de vertoning van een film  (van 8 tot 10 

uur), 
b. bal na (van 10 tot 2 uur, met speciale ver- 

gunning). 
De film is getiteld: „Beulen van Buchen- 
wald". 
De amusementsvereniging schrijft in haar uit- 
nodigende circulaire: 
„Wij twijfelen er niet aan of onze leden zul' 
/en vaH beide willen genieten!" 
Beulen van Buchenwald met bal na. Dat is de 
eerbied voor onze doden! Zover zijn we reeds 
afgestompt, dat ons volk de ellende van haar 
helden, de dood van de verzetters kan aan- 
schouwen en daarna  gaat dansen. 
Twee genietingen op één avond. 

De beide dagbladen te Breda hebben tegen 
deze agenda reeds gewaarschuwd. Dat stemt 
tot dankbaarheid. 
Deze couranten hebben dan toch nog begre- 
pen waar het om gaat. 
Als men de film „Beulen van Buchenwald" 
wil vertonen, laat men dan daaraan b.v. ver- 
binden een tocht naar de fusilladeplaats te 
Vught. 
Dan weten we dat ons volk daar staande bij 
dit marmeren blok met die honderden inge- 
beitelde namen, zijn ogen gaat opheffen naar 
dat ruwe houten kruis, achter dit monument, 
opgericht door onze oude Koningin. Daar 
zullen al die ogen blijven rusten en uit ieder 
hart zal de bede opgaan „Verlaat ons nim- 
mermeer!" 
Vertoon dan de film en kniel daarna samen 
met al Uw leden en bid: „Behoed ons Heer, 
voor een tweede oorlog, geef ons mannen als 
zij waren, die hun leven durfden geven voor 
die heilige zaak!" 
Niemand zal dan meer denken aan dansen. 
Eerbied voor onze doden! Hun lijden en ster- 
ven zij ons heilig — zij ons ten voorbeeld! 

„Dat ik toch vroom mag blijven 
Uw dienaar 't aller stond." 

C. H. 

-t<-H^^^^i^-~§~<-i<-~^^_.i^™g_f^_(^. H$-.-e-t-g-.<   !<   i<.   .<;   iC-HS--. -K  !C i€ 1^' 

I 
v 

ik 
Ben 
zo 
moe. 

t 
^ $^->* 

Ik ben zo moe, zo moe van al dit strijden 
en van de pijn die elke dag het hart weer treft; 
hoe diep en zwaar moet dan een volk wel lijden 
eer het de diepe vreugd der vrijheid waar beseft? 

Wat kan het hart dit volk nu nog gaan zeggen 
en wie zijn stem klinkt zuiver in deez' nacht? 
wij gaan ontroerd wel blanke bloemen leggen, 
wie kent de stille vrouw die eenzaam wacht? — 

Ach, kon ik deze wanden toch doorbreken 
en juichen bij 't ontwaken van de dag: — 
dit volk mag nimmer dorsten aan de beken 
waarin nog vloeit het bloed der laatste slag. 

Harm- de Jong 
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AANDACHT VOOR DE FILM 
óOOR a. van öomuuRQ 

Onze vorige beschouwingen over de 
ontwikkeling van het filmverschijnsel 

hebben geleid tot de ontdekking, dat de 
potenties, waarover de film beschikte in de 
twintiger jaren en vooral na de komst van 
de geluidsfilm, in staat waren een nieuwe, 
zelfstandige kunstvorm te verantwoorden. 
Dat wil dan zeggen: een nieuwe uitings- 
vorm, die in geen enkel opzicht leentjebuur 
speelt bij andere kunsten, als daar zijn het 
toneel in de eerste plaats, de literatuur, de 
schilderkunst. Het ogenblik is dus gekomen 
te zoeken naar een definitie ^an de film- 
kunst. 
Laten we voor alle voorzichtigheid en om 
geen illusies te wekken, beginnen met vast 
te stellen, dat er geen afdoende definitie 
(want een definitie is eigenlijk altijd af- 
doende) bestaat van het begrip „kunst". 
Het is dus onbegonnen werk op zoek te 
gaan naar een definitie van het begrip 
„filmkunst". Maar het loont in alle geval 
de moeite een bepaalde formulering te vin- 
den, die men dan een „oratorische definitie" 
van de filmkunst zou kunnen noemen, een 
determinering dus, die niet alle aspecten der 
filmkunst in zich besluit, doch voldoende 
is om het eigen karakter van de film- 
aesthetiek subsidiair de verschillen met 
andere kunsten aan te geven. Zulk een 
oratorische definitie zou als volgt kunnen 
luiden: „Een film is een compositie van 
beelden (voorstellingen), die op rhythmische 
wijze elkaar bepalen en het eerste beeld 
via vele modulaties organisch met het laat- 
ste beeld verbindt." 
Onder beelden verstaan we hier niet alleen 
de zichtbare, maar ook de hoorbare beelden. 
Het geluid dus, zowel de natuurlijke ge- 
luiden als de muziek, als de gefantaseerde 
geluiden. Deze definitie doet onmiddellijk 
en dwingend denken aan de muziek. Er is 
dan ook een zeer grote overeenkomst tussen 
film en muziek. In beide gevallen heeft de 
klank, het klankbeeld enerzijds en het 
visueel-auditief  beeld  anderzijds,   geen  we- 

Steun Wettig Gezag 
De Provinciale Commissie Noord- 
Holland van het Nationaal. Instituut: 
Steun Wettig Gezag, heeft het voor- 
nemen, op Woensdag 6 April a.s. 
een grote propaganda-avond in 
Krasnapolsky te Amsterdam te or- 
ganiseren. 

De heren Pater Henri de Greeve, 
Mr. A. B. Roosjen en E. A. Ver- 
meer zullen op deze vergadering het 
woord voeren, terwijl de Amster- 
se Politie Kapel voor muzikale om- 
lijsting zorg draagt. 

Aanmeldingen voor de Reserve- 
diensten (Res. Gemeente^ en Rijks- 
politie, Res. Grensbewaking, Natio- 
nale Reserve, Bewakingsreserve en 
Algemeen Vrijwilligersdepót, als- 
mede aanvragen voor tocgangskaar- 
ten, kunnen gericht worden tot het 
secretariaat: Roelantstraat I, Am- 
sterdam. 
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A de behandeling 
van: de ontwikkelingsgang (in het Ie 
artikel) en: de bewustwording (in het 2e 
artikel), gaat de schrijver van deze bijzon- 
der interessante artikelenreeks thans in 
een slotartikel na, hoe de jilmkunst uit 
de sfeer van nuchter experiment naar 
de sfeer van bewogen kunstenaarsschap 
groeide. 
Dit slotartikel moest i.v.m. zijn lengte in 
twee gedeelten worden geknipt. Het 
laatste deel volgt in ons nummer van de 
volgende week. 

zenlijke waarde op zichzelf. Zij krijgen pas 
hun waarde door de aanwezigheid der 
andere beelden en .klanken. Zij bereiden 
elkaar voor en zijn eikaars verlengde. 
Dit impliceert, dat de foto in de film eigen- 
lijk geen foto is en dus niet geroepen is 
om een voorwerp —■ het zij levend of dood 
— in zijn werkelijke, naturalistische beteke- 
nis weer te geven, doch veeleer om dit beeld 
een gevoelswaarde te verlenen, d^ in het 
verloop van het drama past en verantwoord 
is. Hieruit volgt weer, dat de camera, die 
beelden aflevert, iets méér te doen heeft dan 
alleen maar recht-toe-recht-aan te fotogra- 
feren en dat de schikking der beelden en 
hun vermenging met geluiden en muziek, 
beslissend zijn voor de afloop. 
Weer een andere conclusie is, dat ook het 
zogenaamde „spel" der acteurs niet beslist 
over zijn betekenis, maar dat het bepaald 
wordt door de schikking der beelden. Met 
andere woorden, dat uiteindelijk niet de 
speler, maar de man die de film samenstelt, 
de regisseur, voor het geheel verantwoorde- 
lijk is. 
Dit klinkt vrijwel onaanvaardbaar voor hem, 
die bij de lezing van deze regelen, een film 
voor ogen heeft, zoals we die doorgaans 
week aan week in de bioscopen zien lopen. 
Deze overwegingen hebben dan ook slechts 
betrekking op het kleine aantal films, dat 
een onafhankelijke vorm heeft gekregen. 
We spreken hier dus over de gave, ideale 
film, die uiteraard zeldzaam is, maar die het 
filmbeginsel  huldigt. 

Uit bovenstaande definities valt voorts 
nog te concluderen, dat er tussen film 

en toneel een hemelsbreed verschil bestaat. 
Men zou zelfs kunnen zeggen, dat de film- 
kunst van geen enkele andere kunst zo ver 
verwijderd staat als van de toneelkunst. 
Terwijl het toneel vóór alles leeft van het 
woord, dat de innerlijke en uiterlijke actie 
oproept, dankt de film haar leven aan de 
bewogen en geïnspireerde beeldschikking, 
aan de rhythmiek van beelden en geluiden. 
Terwijl de toneelopvoering een levend ver- 
schijnsel is, dat zich avond aan avond met 
telkens grote en kleine verschillen voltrekt 
en als "een telkens nieuwe prestatie moet 
gezien worden, verkrijgt de film slechts één 
maal — maar dan ook definitief — haar 
verschijningsvorm. Lang nadat acteurs en 
dode voorwerpen hun taak hebben verricht, 
zonder aan de aesthetiek toe te komen, 
gaat de filmmaker, de regisseur, zijn opna- 
men, zijn accenten, zijn voorstellingen in een 
bepaalde volgorde, waarvan hij de bewe- 
gingen vaststelt, zodanig in een rhythmische 
stroom onderbrengen, dat het geheel aan 
zijn gemoedsbewegingen beantwoordt. Daar- 
na   is   de   film   definitief   af   en   draait   zij 

het wezen 

telkens   op   precies   dezelfde  wijze  via   het 
technische projectie-apparaat. 

Na al deze beschouwingen, die niet vol- 
ledig zijn, doch voldoende het wezen 

van de filmkunst aangeven, kan men de 
vraag gaan stellen, of het waarlijk wel zin 
heeft zoveel te eisen en of het niet eenvou- 
diger zou zijn van de film niets anders te 
verwachten dan de fotografische weergave 
van een andere kunst — het toneel — maar 
hiertegen kan men inbrengen, dat ten eerste 
de bewuste filmmakers, waarover wij reeds 
schreven in ons vorig artikel, er zeker niet 
zo over dachten en ten tweede, dat men 
een oorspronkelijke toepassing, die tot 
schoonheidsontroering leidt, de voorkeur 
moet geven boven de tweedehands repro- 
ductie. Dit is niet alleen redelijk, het is zelfs 
boeiend en het vergroot de mogelijkheden 
tot het scheppen van edele ontroeringen. 
Om het anders te zeggen: wat men in de 
orde der aesthetica waarderen kan, heeft' 
alleszins recht van bestaan en is één van 
de bewijzen der stelling, dat het talent 
souverein is. 
Uit al het bovenstaande blijkt overduidelijk, 
dat de belangrijkste factor in de makelij 
van een film de regisseur is, een term, die 
wij aan het toneel hebbén ontleend en die 
dus niet deugdelijk is, hetgeen overigens 
met de gehele filmische terminologie het 
geval is. Dit echter tussen haakjes. 

(Wordt vervolgd). 

Hoe gaai hei mei 

x-  „fRits óe zweRveR"? 

Die vraag zou beantwoord kunnen wor- 
door'in dit nummer de brief op te ne- 

men, die de redactie dezer dagen van Frits 
de Zwerver ontving. Daaruit spreekt nog 
dezelfde vitaliteit als voorheen. Gebrek aan 
plaatsruimte noodzaakt echter, deze brief te 
bewaren voor een volgend nummer. 
Toch zullen vele lezers reeds bekend zijn 
met het feit, dat Frits de Zwerver in Indo- 
nesië een ongeluk heeft gehad. Aanvanke- 
lijk hebben wij gemeend, de berichten hier- 
omtrent niet te moeten publiceren, teneinde 
geen verontrustende mededelingen te ver- 
spreiden. Nu hierover echter in het dagblad 
„Trouw" een kort — slechts gedeeltelijk 
juist — berichtje is verschenen, zullen vele 
lezers van ons blad de ware toedracht wil- 
len weten. 
Begin Februari van dit jaar was Frits de 
Zwerver <óp een van zijn tochten. Hoewel 
vóór de jeep, waarin hij was gezeten, een 
carrier reed, voorkwam deze veiligheids- 
maatregel niet, dat de jeep op een landmijn 
reed. Door de ontploffing werden de inzit- 
tenden in een tankval geslingerd, doch ge- 
lukkig bekwam niemand een ernstige ver- 
wonding. 
De verwondingen van Frits de Zwerver 
waren van die aard, dat een lichte hersen- 
schudding en een daarmede gepaard gaan- 
de doofheid geconstateerd werden. Er is 
echter goede hoop, dat deze doofheid van 
tijdelijke aard zal zijn, en de berichten uit 
het-Marine Hospitaal te Soerabaja, waar hij 
wordt verpleegd, zijn bijzonder hoopvol. 
De redactie van De Zwerver verheugt zich 
over deze goede berichten en spreekt de 
hoop uit, dat Frits de Zwerver spoedig ge- 
heel zal zijn hersteld en zijn zo hoogst be- 
langrijke arbeid zal kunnen hervatten. 



Herinneringen 
van een Joodse onderduiker 

DORST. 
Hela, opstaan allemaal!" 

Negen vermoeide lichamen maken aan- 
stalten om op te staan. Hier rekt iemand 

zich eens flink, daar geeuwt er een, tot tenslotte 
het hele koor reisvaardig is. 
Onze oudste man, een zestiger, begeleidt de 
vrouwen en wij zetten ons voor en achter de 
kar. Daar gaat ie weer. 't Jonge jonge, wat een 
vracht. Enfin, we komen er mee. Even voor 
„Ol Pieter" laden we af, gooien alles zoveel 
mogelijk in het bos en brengen de kar weer 
naar Bertus. Als we terug zijn is het half zes. 
Zo gauw de eerste symptomen van de komeijde 
morgen zichtbaar zijn, beginnen we. 
Het is zoals Bertus zei, die paal is een karwei. 
Hoe we dat onding er gekregen hebben, snap 
ik nog nooit, maar een feit is, dat we het na 
eindeloos passen en meten, buigen en sjorren 
op de plaats van bestemming hebben gekre- 
gen. Ieder, die er niet bij kan helpen, zoekt de 
strosprietjes op en verwijdert de sporen van 
het pad naar het bos. 
Ergens slaat een kerklok 10 uur. Zacht voert 
de wind de klanken over het bos. We schaften 
en komen tot de minder prettige ontdekking, 
dat we geen drinkwater hebben meegenomen. 
Hoe is het mogelijk, dat we dat vergaten. Enfin, 
niets meer aan te doen. Wat is tenslotte één 
dag  zonder  water. 
Nu, we beginnen weer. De eerste spade van de 
honderden, die moeten volgen, wordt in de 
taaie grond gezet. Eerst het vrijgemaakte terrein 
slechten en weldra vliegen de kluiten aarde 
naar alle kanten. We graven met vier man, 
telkens elkaar aflossend. Voorlopig gaat hét 
gezwind. Eerst stijf en onwennig raken lang- 
zamerhand de spieren los., Heel de moeheid 
wordt vergeten. De tijd vliegt voorbij- Het ene 
kledingstuk na het andere verdwijnt en we 
hebben enkel nog het hoognodige aan. Wat de 
kou betreft, gaat het hier best, midden in het 
bos. De wind heeft geen kans, om er in door te 
dringen en vaak hebben we ons er over ver- 
wonderd als we 's avonds naar Bertus gingen, 
hoe koud het was, zodra we uit de luwte van het 
bos waren gekomen. 
We werken door tot de middag en denken er 
dan pas aan, dat Bertus er nog niet is. Weer 
wordt er van alles geopperd en de tijd ver- 
strijkt. Door het harde werken zijn we dorstig 
geworden. We zeggen er niet veel van, doch 
als het tegen drieën loopt en onze tongen aan 
het gehemelte kleven, beseffen we, wat het is, 
zonder water. Ik moet denken aan de vele ver- 
halen van de reiziger in de woestijn. Beter dan 
ooit begrijp ik dat nu. Nog een uur werken 
we. Speeksel hebben we niet meer. Je hele 
mond is een dorre kleverige massa. Ontzettend. 
Oef, wat heb ik een dorst. 
„Een koninkrijk voor een glas doodgewone 
pompcognac", zegt er een. Mocht wat met je 
koninkrijk, nog geen dak boven je hoofd heb 
je aan te bieden." 
„O, dat komt wel, als ik eerst maar water heb". 
Dan, ik ben niet gelovig, maar toch doet het 
me denken aan de beste stemming, begint het te 
sneeuwen. Sneeuwen zal men zeggen, wat zegt 
dat. Maar zeker zegt dat iets, dat zegt alles 
voor ons. Ik zie ons nog, de tong zo ver moge- 
lijk uit zijn woonplaats, om zodoende genoeg op 
te vangen. Heerlijk was dat, geen enkele drank, 
hoe exquis ook, kon daar aan tippen. Onze 
benjamin had lol, ging de grote vlokken na die 
naar beneden kwamen en zocht voor elk een 
dikke uit. Och mensen, wat een gezicht, al die 
tongen en dan maar slikken, 
„'t Lijkt wel, of het oude volk opnieuw manna 
uit de hemel krijgt op 't kritieke moment", zegt 
er een. „Ja, 1'histoire se répète", antwoordt'een 
ander wijsgerig. Het komische van het geval 
is, dat we onze ellende vergeten en werkelijk 
het helpt. Nu mindert hét al en weldra is het 
buitje voorbij. We zetten ons weer schrap én 
het uitgegraven zand vormt zich reeds tot 
hopen. Gestaag doorwerkend woröt het al weer 
schemeruur. We staken onze arbeid, zien om 

ons heen en zijn allen voldaan. We hebben goed 
gewerkt vandaag. Nog een dag zo en we heb- 
ben het zand er uit.... 

NIEUWE MOEILIJKHEDEN. 
"M[ u vervagen alle contouren. Avondgeluiden 
■'■^' doen alom zich horen. Ver weg klinkt de 
schelle blaf van een vos. Dichterbii ritselen de 
takken, een nieuwsgierige haas sclfljnbaar. Als 
het voldoende donker is, stappen we op; eerst 
zo goed mogelijk de weg overzien, luisteren, en 
dan op mars, de straat over en dan dwars door 
het weiland naar het oude huis. Juist als we er 
zijn horen we het ontstellende bericht: Bertus 
meegenomen. Zit in de gevangenis in Exlo. Nu 
lijkt de ramp niet te overzien. Hoe zal het met 
hem aflopen en hoe zullen we het ooit zonder 
hem klaarspelen. Vrouw Zefat troost ons. „Hij 
heeft vaker voor hete vuren gestaan." „'t Komt 
wel goed. Werk zoveel mogelijk door, dat is het 
beste, wat jullie kunnen doen". We zien elkaar 
aan. Zullen we ooit in staat zijn, het voor elkaar 
te boksen? Dan, tot overmaat van ramp hofen 
we nog, dat Jan thuis zit met een zwerende 
voet. Hopeloos. Even nog spreken we met elkaar 
en dan al vlug maakt ieder zich een legerstede. 
Slapen echter wil niet lukken. Te bezorgd zijn 
we allen om het lot van onze weldoener 
Eindelijk, na half slapen en waken is het 5 uur 
geworden. Tijd om te vertrekken. Voorwaarts 
maar weer, hoe dan ook, we moeten er door. 
Zo kan het niet blijven. Een dak boven het 
hoofd of anders.... Ja, wat anders. Er is im- 
mers geen andere weg. Vrijwillig aangeven? 
Dat nooit! Nu werken^ net doen of je altijd met 
schoppen hebt omgegaan, of je meermalen zulke 
holwoningen in elkaar hebt gezet. Nooit ver- 
sagen. Hoe was het ook weer? Ende desespe- 
reert niet. Zeker, Coen, jij hebt het goed be- 
keken. Volhouden, zolang je nog een druppel 

Een  historisch  verhaal 

Hollands bloed in je body hebt. 
Ik kan kort zijn verder. We hebben weer ge- 
graven, geploeterd. Onze handen waren blaren 
en nog eens blaren; onze ruggen dreigden te 
knappen als een strak gespannen boog. Kortom, 
we waren op, maar toen de avond daalde, had- 
den we het fundament van onze woning voor 
het grootste gedeelte in kannen en kruiken 
Een oppervlakte van bijna 8 meter lang, 4 meter 
breed en 1% meter diep was uitgegraven. Ik 
ben geen erg goede rekenmeester, maar ik weet 
wel, dat daar een ongelooflijk aantal schoppen 
zand voor op de kant gelegd moesten worden. 
Moe, ongelooflijk moe zijn we gaan gaan slapen. 
Bertus nog niet terug, Jan nog niet weer pre- 
sent. Morgen vroeg maar weer proberen. 6 uur 
staat ieder weer op zijn post. Vandaag zal het 
bouwen beginnen. Eerst leggen we 3 stenen 
op elkaar, waar de pijlers op moeten rusten. 
3 stuks en daar overheen de telefoonpaal, zie 
daar het geraamte. Nu de aankleding. Over de 
telefoonpaal worden de ijzeren palen gelegd, 
naar beide kanten op de grond rustend. Schuin 
dus, daksgewijs met de uiteinden naar boven. 
Nu hierover gaas gespannen en de zaak is oké. 
Wel, wel, wat heb ik dat'even handig in elkaar 
gezet, of beter geschreven, maar men zal zich 
kunnen realiseren wat dat geweest is, zonder 
nijptang, hamer, spijkers, passer en bovenal nog 
zonder enig begrip van het werk, wat we im- 
mers geen van allen ooit hebben gedaan. Vaak 
heeft men gezegd: Waar een wil is, is een weg, 
zelden heeft dit gezegde overtuigender zijn 
waarheid bewezen dan bij ons. Triomfantelijk 
zien we elkaar aan. Onze werklust verdubbelt. 

Het ene 

kledingstuk na 

het andere 
verdwijnt. 



Nu leggen we het stro in gelijke hoeveelheden 
op het gaas en even later ploffen de eerste 
schoppen zand op wat nu werkelijk iets op, een 
Schuur begint te lijken. 
Weer wordt het avond en weer morgen. Op- 
nieuw nemen we onze stelling in. Elk kent zijn 
plaats. En 's middags, als de zon zich alreeds 
opmaakt om' straks haar plaats aan andere 
lichtgevende collega's af te staan, is het uit- 
wendige van Valthe's eerste boswoning voor 
negentig procent gereed. We hebben het hem 
gelapt. We hebben een dak boven ons hoofd en 
als we doodmoe staan te trillen op onze benen, 
dan is er de voldoening die alles vergoed, de 
voldoening, dat we ons een eigen haard hebben 
gebouwd. 
De volgende dagen besteden we met het maken 
van een primitief interieur en verder voorna- 
melijk camouflagewerk. Al het gele zand, dat 
in twee grote bermen om de keet ligt, wordt 
met blad en dennetakken bestrooid. Het dak 
krijgt van hetzelfde laken een pak. Spoedig is 
er geen enkel plekje meer zichtbaar. 

ST. NÏCOLAASFEEST IN HET BOS. 
Nu is dan ons bosleven begonnen. Een leven 

dat ons, dank zij onze verzorgers, ondanks 
alle ups en downs tot de meest prettige tijd 
van ons duiken is geworden. Een leven, waarin 
we tenslotte een handigheid hebben gekregen; 
ik denk aan het maken van bankjes en schuur- 
tjes, alles van dennen en dennegroen, die ons 
nu achteraf ongelooflijk voorkomt. Putten van 
=t 8 meter diep, het lukte, we waren op de 
duur tot de perfectie, primitief dan altijd, ge- 
vorderd met ons gestadig werken en knutselen 
daar. 
Nog even aanhalen die avond, dat we ons eerste 
bezoek in het bos ontvingen. Dank zij Gien en 
Jan hadden we een goede carbidlamp, carbid 
ontvingen we en enige versnaperingen. Onze 
tafel, drie lange planken aan elkaar, was extra 
geschuurd met schuurzand, dat we natuurlijk 
voor het grijpen hadden. Ook zelf hadden we 
een radicale reinigingsmethode toegepast en 
met onze beste plunje aan wachtten we op het 
bezoek. Twee waren naar de weg om onze gasten 
af te halen. Aangevoerd door Bobbeltje, zo 
hebben we haar altijd genoemd, zongen we 
St. Nicolaasliedjes. We waren in de beste stem- 
ming. We wisten, dat Bertus weer vrij zou 
komen, we voelden ons gelukkig. Dan eindelijk 
ging de ueur open. Jan, Mat en Gien kwamen 
binnen. Stomverwonderd keken ze rond. Spon- 
taan kwam het er uit: „Da's geweldig jongens". 
Het mooiste compliment dat we ooit hebben 
gehad. 
Toen hebben we St. Nicolaas gevierd, tot laat 
in de avond. Elk1 kreeg een cadeautje. Nu was 
het onze beurt, om verwonderd te zien. Hoe 
kregen ze het voor elkaar in deze tijd? Er zul- 
len wel St. Nicolaasfeesten gehouden zijn, 
maar zelden zal de dankbaarheid groter zijn 
geweest dan bij ons die avond, 5 December '42. 
Het kacheltje stond rood, de carbidlamp ver- 
spreidde een gezellig licht in onze nog vers- 
ruikende woning en toen 's avonds onze ver- 
zorgers naar huis waren gegaan, zijn we gaan 
slapen, echt slapen na al die slapeloze nachten 
met dankbaarheid en trots in ons gemoed, met 
nieuwe hoop in onze harten. 

DIT  PLEKJE   GROND  EN  DE  HEL  ELDERS. 
Vier dagen later hebbén we de terugkeer 

van Bertus gevierd. Nu was alles goed. We 
stonden weer sterk. Met Bertus zal 't waar- 
achtig wel gaan. 
„Hoor; daar komen ze weer aan". Ja, daar zijn 
ze weer, de waterhalers. „Dat loopt een keer 
mis. Dat rammelen van die emmers kunnen 
ze op de weg zeker horen, vooral 's avonds, als 
alles stil is moeten we nog voorzichtiger zijn dan 
overdag, 't Lijkt me 't beste, dat we niet weer 
op de fiets gaan. Lopen mag dan ietwat ge- 
vaarlijker zijn, maar in ieder geval hoor je geen 
rinkelen van die melkbus en tenslotte kun je 
vlug genoeg het bos inspringen als er iets aan- 
komt. 
De twee waterhalers zijn intussen gearriveerd. 
Een van ons zet de fiets op zijn schouders en 
twee anderen nemen de melkbus en emmers 
met water over. Gezamenlijk proberen we dan 
de weg naar onze hut te vinden. Voor de in- 
gang van het dikke dennenbos hangt een witte 
doek die we daar, als we uitgaan, altijd neer 
hangen als herkenningsteken. Dit vooral om 
steeds dezelfde weg te belopen, omdat meer 
betreden grond meer paden en dus meer kans 
op ontdekking geeft. Vlug zijn we weer binnen, 
waar ons een lekker kopje thee wordt voor- 
gezet. 
„Nog iets tegengekomen, jongens?" 
„Nee, alles rustig". Zo gaat het elke avond. 
Steeds weer is het gevaar voor hen, die naar 
de put gaan op 500 meter afstand en de span- 
ning voor hen die achterblijven. Maar het is niet 
anders. Zonder water gaat het niet en dus 
's avonds op pad, wat wij anders enkel bij uiter- 
ste noodzaak doen. 
Voor ik naar bed ga, ga ik nog even een luchtje 
scheppen. De avondlucht doet steeds goed, na 

Toch heeft de Stichting '40—'45 nog 
zorgen. Als alle pensioenen zijn vast- 

gesteld kan een eenvoudige optelsom aan- 
tonen hoeveel totaal op grond van de Wet 
wordt ontvangen en doorbetaald en welk 
bedrag benodigd is voor suppleties en voor 
die gevallen, die ge- 
heel voor rekening van 
'40—'45 komen. Zo- 
lang dit niet het geval 
is, kunnen we alleen 
rekening houden met 
het bedrag van 6 mil- 
lioen, dat op de Rijks- 
begroting is gebracht. 
De uitkeringen bedra- 
gen totaal per jaar 
pl.m.   Sj/^  millioen. 
Een verschil dus van 2^ millioen, dat ergens 
vandaan  moet  komen. 
Nu zit '40—^'45 momenteel nog niet aan de 
grond en zou een enkel jaar nog door kun- 
nen gaan. Doch het bedrag zou niet toe- 
reikend zijn en we zouden de hulp bij studie 
van kinderen en ons sociaal werk geheel 
moeten laten varen. 
Daarom is de noodzaak aanwezig ook dit 
jaar en misschien in de volgende jaren een 
beroep te doen op ons volk om iets te 
geven in de vorm van contributie of gift. 
Dikwijls hoort men in de kringen van onze 
medewerkers hiertegen bezwaren rijzen en 
komt de gedachte naar voren: „Dit moest 
toch zo niet zijn. Kan de Overheid nu niet 
wat royaler zijn en die paar millioen er bij 
doen? Dan zijn we van heel wat zorgen af 
en kunnen meer aandacht besteden aan 
het sociale werk. Onze mensen gaven toch 
hun leven voor land en volk." 
Ik kan me deze mening volkomen indenken. 
Zelf verbonden aan een districtsbureau, 
zou het me heel wat hoofdbrekens besparen 
en zou ik meer rechtstreeks de belangen 
der verzorgden kunnen behartigen als we 
niet meer zoveel tijd moesten besteden aan 
inzamelingen en al wat daaraan vastzit. 
We kunnen zeggen: .,Dat is nu eenmaal 
zo . We moeten ons daarbij neerleggen en 
staan voor de keuze van inzamelen of een 
deel van ons noodzakelijk werk loslaten, en 
als we ons dit realiseren, weten we meteen 
wat we doen moeten: We zullen niet los- 
laten. We zetten door. We zullen óns in- 
spannen om de gestelde taak geheel te vol- 
brengen. Als het dan moet zullen we weer 
iets van onze vrije tijd geven in de komende 
Mei-dagen en mede onze schouders onder 
het werk zetten. Deze beslissing juichen we 
toe. 

Maar toch dreigt er bij deze redenering het 
gevaar dat we de dingen niet zuiver zien. 
Indien we het even zo stellen, dat het inder- 
daad de plicht der Overheid is uit de Rijks- 
middelen alles beschikbaar te stellen wat de 
Stichting nodig heeft voor het vervullen van 
haar taak, dan nog moeten wij als mede- 
werkers ons incompetent verklaren om te 
kunnen beoordelen of in de huidige omstan- 
digheid er meer geld door de Overheid kan 
worden beschikbaar gesteld. 
We kunnen daar wel onze eigen gedachten 
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over hebben, doch die kunnen van persoon 
tot persoon verschillend zijn. Dit is onze 
taak ook niet. Daarvoor dragen we geen 
verantwoordelijkheid. 
Het is de taak van onze volksvertegen- 
woordiging, van de mannen en vrouwen 

die we zelf gekozen 
hebben om in overleg 

^^^ met   de   Regering   de 
L^^L wetten, ook de begro- 

n tingswetten,  tot  stand 
Êf^  H te doen komen. Zeker, 
ftZyJr er     kunnen     gerecht- 

vaardigde verlangens 
bij ons leven, maar 
die moeten we dan 
ook ter sprake brengen 

bij degenen, die daarover mee te praten 
hebben en daarvoor verantwoordelijk zijn. 
Tot zolang hebben we een eigen taak. 
Maar, er is meer. In deze na-oorlogse jaren 
beroept men zich voor verschillende dingen 
nogal eens op beloften, die tijdens de be- 
zetting door onze wettige Regering zijn ge- 
daan en men wijst er op grond daarvan op, 
dat de Overheid, die tot het verzet heeft 
aangespoord en beloften heeft gedaan, nu 
ook de plicht heeft voor de nabestaanden 
te zorgen. 
Ik ben het daarmee eens. De Overheid 
neemt deze belofte ook serieus, gezien wat 
reeds is gedaan. Afgezien nu van het feit, 
dat ik niet kan beoordelen of zij meer zou 
kunnen doen, constateer ik in dit verband 
slechts, dat er naast deze belofte, onze be- 
lofte staat en dat wij voor deze laatste ver- 
antwoordelijkheid dragen. Wij spraken toch 
niet in de opwelling van het ogenblik? Wij 
meenden het toch? Onze vrienden gaven 
hun leven voor de vrijheid, ons geloof te 
belijden naar onze eigen overtuiging, onze 
kinderen op te voeden zoals we dit wensen, 
kortom, voor een reeks van waarden, waar- 
in we nu juist geen inmenging van de Staat 
wensen. 
Zij gaven hun leven ook voor ons volk als 
geheel, opdat dit, bevrijd van de vreemde 
overheersing, weer samen kon leven in echt 
Nederlandse zin. Op het terrein van deze 
samenleving heeft de Overheid een taak en 
heeft  zij   regelend  op  te  treden. 

Zo is er een taak voor Overheid en Volk. 
Door wat de Regering doet lost zij haar 
belofte in en door deze bijdrage komt tot 
uiting de dank der Overheid voor wat de 
gevallen verzetsmensen deden voor de be- 
vrijding van ons land en voor ons volk als geheel 
Door dit te regelen bij de Wet is vastge- 
legd het recht, dat de nabestaanden hebben 
op steun van de Overheid. Door dit te doen 
in een Pensioenwet wordt dit recht onder- 
streept en aan deze steun het karakter van 
een aalmoes ontnomen. De benaming: bui- 
tengewoon pensioen, wijst er niet alleen op 
dat voor deze pensioenen geen premies zijn 
betaald, maar kan ook duiden op een waar- 
dering van buitengewone prestaties onder 
buitengewone   omstandigheden. 

Middelburg. F. HUSON. 

(Wordt vervolgd). 

elke dag van spanning. 
Telkens opnieuw is er weer de bekoring, die 
een ieder van ons ondergaat. En dan komt 
's avonds, als je zo buiten staat, onwillekeurig 
het contrast in je op. Het contrast-tussen dat 
Drents plekje grond op onze vredige Hondsrug, 
dat plekje grond, dat een en al rust ademt 
en de hel die elders heerst. Hier, binnen de 
beschutting van Valthp's bossen, voelen we ons 
veilig, vooral in het nachtlij k uur. Daar buiten ' 
echter loert een meedogenloze vijand, die voor- 
al fel op ons is. 
Stemmen van binnen roepen mij uit mijn mij- 
mering. Ik doe mijn peukje cigaret in mijn 
vestzak en ga maar eens kijken. Ik zie het al, 
kleine Bob springt kraaiend en al kopjeduikend 
over het bed. Ze zit twee van onze jongens na, 
die met haar krijgertje spelen. Bob is in haar 

element. Het duiken is voor haar niet zo moei- 
lijk. Ze heeft haar pop, een winkeltje binnen 
en buiten en een grote zandbank. Nooit spreekt 
ze dan ook, ze is zeven jaar, over naar huis 
gaan. Ze heeft het hier best naar haar zin. 
Een kwartier nog en dan gaat ieder ter ruste. 
Bijna de helft van onze keet is slaapvertrek. 
Links slapen de dames en rechts het manlijk 
deel van ons gezelschap. In het midden zorgt 
een grote rietmat voor een behoorlijke afschei- 
ding. Meermalen raken onze voeten verward, 
zodat het tot de gewoonste dingen behoort, als 
er een 's nachts het hele koor wakker trapt. 
„Hé, wie zit me daar weer in 't vaarwater" of 
„denk je dat je hier alleen maft"? en dergelijke 
uitroepingen zijn iedere nacht schering en in- 
slag. 

(Wordt vecvolgdj. 



Mijnheer, er is telefoon uit Arnhem!" 
't Blijkt de directeur van de „Koe- 
pel'' te zijn. En hij deelt mede, dat 

Jansen Vrijdagmorgen geëxecuteerd zal 
worden, daar zijn gratieverzoek is afgewe- 
zen. Hij wil nog gaarne met mij spreken. 
Die nacht slaap ik weinig en ook tijdens 
de reis heb ik het moeilijk. Behalve de beide 
brieven, die ik van hem ontving is hij me 
geheel onbekend. Hoe en wie zal ik ontmoe- 
ten? Wat zal men zeggen tot een mens, die 
morgen   zijn  aards bestaan  zal  moeten  be- 

KIES JANSEN 

J 

's Middags spreken we verder. Zijn warme 
eten wordt koud. Ik maak hem erop attent. 
Hij eet met smaak. Maar plots zegt hij: 
„Maar U, hebt U al gegeten? Kom, we zul- 
len het delen." Dan eten we samen het blik 
breekboOJitjes met aardappelen leeg. 

RIES JANSEN, die naam was in de winter van '44-'45 op de Veluwe een begrip geworden van 
niets ontziende haat. Hij was een mensenjager bij uitnemendheid.'Bij een schietpartij met de 
illegaliteit in Rotterdam geraakte hij gewond, doch herstelde en op de Veluwe zette hij zijn 
luguber bedrijf voort. Na de bevrijding kwam hij voor zijn rechters en zijn misdaden waren 
zo zwaar, dat de doodstraf tegen hem werd uitgesproken en het gratie-verzoek afgewezen. 
Toen de moeder van één van zijn slachtoffers, die destijds LO.-leider in de Alblasserwaard 
was, van zijn veroordeling las, zond ze hem een Bijbeltje en vermaande hem in een brief zijn 
toevlucht bij Jezus te zoeken. Welk een genade als een moeder, die haar kind in de handen van 
deze man zag vallen, daartoe kan komen. 
En welk een zegen heeft God daarop willen geven. 
Ries Jansen heeft zich bekeerd, niet om zijn straf te kunnen ontgaan, maar om voor het vuur- 
peloton te kunnen getuigen van de liefde Gods, die ook de moordenaar wil thuisbrengen. 
In bijgaand stuk verhaalt de evangelist Bomhof uit Enschede, die hem in zijn laatste uren bij- 
stond, van het einde van Ries Jansen. 

eindigen? Ik zie er tegenop, al weet ik al 
jaren „In die ure zal het u gegeven wor- 
den". 
In de gezellige bezoekkamer ontmoet ik, na 
even wachten, Jansen, 't Blijkt een wat 
kleine man, nu wel mager, maar gespierd 
gebouwd en sterk zwart behaard, 't Witte 
gezicht spreekt van het lange, uitzichtloze 
wachten, vier jaar. Maar zijn tred is vast, 
de lichtblauwe oogopslag zeker. Hij lijkt 
niet op iemand, die morgenvroeg gefusil- 
leerd zal worden. 
Zijn gevouwen handen liggen op tafel. Hij 
kijkt me diep in de ogen. Ik hem. Dan vat 
ik zijn beide handen, trek ze naar me toe 
en zeg: „Morgenvroeg reist U een grote 
heerlijkheid in. Ik ben jaloers op U. Be- 
denk eens even: U is dan bij Jezus thuis." 
Dan wordt ook hij blij en zegt met een ge- 
lukkig gezicht „Ja mijnheer, ook ik verlang 
zeer en zie met hunkering uit naar het ogen- 
blik, dat ik naar de paal geleid wordt. Dan 
mag ik, onwaardige. Hem zien. Ik ervoer, 
Hij vergaf al mijn schuld. Nu leef ik uit het 
geloof. Met die paal heb ik reeds afgedaan. 
Dat maakte Jezus goed!" 
Maar dan schreit hij en zegt: „O, mijn zon- 
den maakten zo'n vreselijke scheiding tus- 
sen God en mijn ziel. Mijn schuld is groot, 
doch ik weet. God gaat een rechtvaardige 
weg met mij. De straf is juist, ik heb die 
verdiend." 
Een tijd  later zucht hij  weer en  zegt dan: 
„Mijnheer "  'k Val hem in de rede en 
zeg: „Noem mij broeder, want wij zijn samen 
in Jezus." „Broeder", vervolgt hij dankbaar, 
„er is echter nóg een zware last die mij 
drukt.    „Ik    kon    voor    Jezus    niets    doen. 
niets "   —■   hij   huilt  weer   —    „ik    kom 
straks bij Hem met lege handen". Dan werpt 
hij het hoofd op de handen en snikt het 
uit. Maar dan roep ik: „Broeder, vat moed. 
U komt niet met lege handen. Uw laatste 
brief is in mijn woonplaats tot grote zegen 
•geworden. Denk aan de moordenaar aan 
het kruis. Broeder, na bijna 2000 jaar 
spreekt hij nog door zijn doodsnood. Voor 
hoevelen is hij tot een zegen geworden?" 
Dan wordt hij zeer gelukkig. Zijn gezicht 
gaat letterlijk stralen. De realiteit van het 
Bijbelvers: „Dood waar is uw prikkel, hel, 
waar is uw overwinning" zit tegenover mij 
aan tafel. Zulk een overwinning in het aan- 
gezicht van de dood heb ik nog nooit mee- 
gemaakt. 

Als zijn vrouw komt is hij flink. Rustig 
staat hij daar. Hij zegt: „Vrouw wees 

sterk. Ik ben het ook. Ik ben klaar. Voor 
mij is er geen smart meer. Ja, jij blijft ach- 
ter met het kind, maar God blijft ook!" 

Samen bespreken we Romeinen 8, zijn lie- 
velingshoofdstuk. „Ja", zegt hij, „dat bijbel- 
tje waar u uit leest, is mij door een moeder 
gezonden, wier zoon ik gearresteerd heb. 
Toen ze in de krant van mijn veroordeling 
las, heeft ze een bijbeltje gekocht en een 
liederenbundeltje, er een opdracht in ge- 
schreven, plus een brief, mij vermanende 
de toevlucht tot Christus te nemen. Deze 
daad heeft mij geslagen, tot aan Jezus' voe- 
ten." Het bijbeltje en het boekje heeft hij 
nu, ook met een opdracht, aan zijn doch- 
tertje geschonken. 
Als later in de middag de voltallige familie, 
15 personen, in de bezoekkamer aanwezig 
is, vraagt hij me hem te willen vergezellen 
naar de executieplaats. Ik stem gaarne toe. 
Voor geen van beiden is het een verschrik- 
king meer. Samen overdenken we Hebr. 
12:1-15. Onder tranen neemt de familie 
afscheid. Tot in de deur gaat hij mee. Dan 
roept hij: „Vrouw, familie, kijk nog één keer 
om. Kijk naa%mij. Zie hoe vast ik hier sta, 
en neem deze blik mee. Luister: Jezus is 
mijn vertrouwen. Hij is mij al. Met Hem ga 
ik morgenvroeg ter gerichtsplaats. Hij ont- 
vangt mij daar in Zijn eeuwige armen. Dag 
familie, dag vrouw. Vrouw, zie op Jezus! 
Tot ziens Thuis." 
We gaan verder met de bespreking van 

het zo zeer gezegende Rom. 8. Zo 
verglijden de uren en we bemerken het niet. 
Maar dan, tegen 1 uur 's nachts, kan hij niet 
meer. Ik zie het en vraag: „Wilt u wat 
rusten?" „Ja, graag". Zo gaan we van 
elkaar. 
's Morgens half vier komt de klop op de deur 
mij wekken. 
Hoewel Jansen niet heeft geslapen is hij 
zichtbaar uitgerust. Wat is hij toch flink en 
kalm. Jansen spreekt ten afscheid met zijn 
broer, die ook „fout" was en uit de Lim- 
burgse mijnen naar hier kwam. Hij ver- 
maant hem zich te bekeren en deze snikt het 
uit. 
De  overige  tijd  bespreken  we    Psalm    23. 
„Het dal der schaduwen des doods   Ik 
zal  geen  kwaad  vrezen    Want  Gij   zijt 
bij  mij " Zichtbaar woont er een grote 
vrede in het hart van de ter dood veroor- 
deelde. Maar tegen 6 uur, bij het verstrij- 
ken der minuten, wijkt de vrede langzaam 
terug. Even later wordt hij angstig en roept: 
„O broeder, die paal, die paal." Ik zeg: 

^ „Broeder. Uw les is nog niet af. U hebt nog 
iets te leren. Die paal, dat is de duivel! Hij 
laat u op die paal zien. Zie af van die paal 
en in 't geloof op Jezus en Jezus alleen." 
En m'n arm naar boven richtend zeg ik: 
„Jezus, Uw verzoenend sterven is het rust- 
punt van mijn hart." 

Mijn hart bidt onderwijl. En, Gode zij ge- 
prezen, de klaarheid des hemels begint als 
voorheen weer baan te breken op zijn ge- 
laat. En even later roept hij luide: „O, 
broeder, die paal is weg. — Jezus, Uw ver- 
zoenend sterven is het rustpunt van mijn 
hart. Overwinning is er, overwinning in het 
bloed des Lams." 
Zijn broer huilt. De bewaker huilt. Maar ik 
kan niet huilen, want mijn ziel juicht. 
Als het begint te schemeren bidden we te- 
zamen. Na het „amen" vraag ik mijn broe- 
der te bidden. Hij doet het, in stilte. Als ik 
hem vraag luide te bidden aarzelt hij even, 
daar hij dit niet gewoon is, maar breekt 
gelijk door. Hoor hem nu bidden voor zijn 
broer naast hem, die daarop in snikken uit- 
breekt, voor zijn lieve vrouw, voor zijn 
ouders, zijn kind, de hele familie, de direc- 
teur, de bewakers en zichzelf. En aan het 
slot vraagt hij Jezus hem in Zijn geopende 
armen te willen ontvangen. 

We worden geroepen. Allerlei autoritei- 
ten zien we in de gang. De bewakers 

komen Jansen de hand drukken. In een 
dichte jeep gaan we tegenover elkaar zitten, 
geflankeerd door vier marechaussees. 
Als de auto stopt zijn we op een open plek 
in een bos. 't Is er doodstil. Mist hangt tus- 
sen de bomen. Als we om de wagen heen 
lopen staan daar 20 jonge kerels, rode pet- 
ten op: militaire politie dus. In een halve 
cirkel staan ze ^— 10 aan 10 achter elkaar — 
in de morgennevel. 
Ongeveer veertig personen tel ik met elkaar. 
Samen gaan we naar de paal. O, wat is hij 
rustig. De marechaussees doen een dun 
koord slap om zijn middel. Wij staan hand 
in hand en ik zeg: „Broeder tot ziens, bij 
Jezus in heerlijkheid. Jezus en Jezus alleen, 
broeder." Dan stap ik achteruit, hem aan- 
ziende, tot naast het peloton. 

Dan kijkt hij naar de hemel en richt zijn 
arm omhoog. Langzaam en luid, voor ieder- 
een verstaanbaar, roept hij: „Jezus Uw ver- 
zoenend sterven is het rustpunt van mijn 
hart." Dan blinddoeken ze hem. 
Hij strekt de hand voorwaarts, zwaait er- 
mee langs het vuurpeloton en roept: „Man- 
nen, gij zijt allen mijn vrienden. Mijn vij- 
anden zijt ge niet, maar mijn vrienden zijt 
ge." Als hij mij gedankt heeft voor de steun 
in zijn laatste uren, richt zijn arm zich weer 
hemelwaarts en juichend horen allen hem 
roepen: „Here Jezus, door mijn blinddoek 
heen zie ik U, genageld voor mijn zonden 
aan het kruis!" En nog luider jubelt hij: ,,Ja 
Here Jezus, ik kom!" 

De schoten knallen over de stille vlakte, met 
een lange nagalm. En de Engelen dragen 
hem in het Paradijs. 

Naast mij staat een Inspecteur van Politie. 
Hij zegt: „Ik ben ten zeerste verbaasd over 
de woorden van die man. Ik ken hem niet 
anders dan als een keisteen zo hard. Is het 
wel echt, wat hij gezegd heeft? Ik heb hem 
vroeger gekend. Het was zo erg. Het vroe- 
gere en dit, ik kan het niet rijmen." 
'k Zeg: „U hebt toch zijn juichende roep 
wel gehoord. Vóór de dood speelt men geen 
comedie meer. Ik heb zijn laatste brief bij 
mij. Hebt U even tijd?" 
Ik lees de brief hardop voor. Dan is zijn 
antwoord: Mijnheer, ik heb niets meer te 
zeggen, mijn mond is dicht. 
Enkele heren komen naar me toe en druk- 
ken mij de hand. Het blijkt op allen een 
diepe indruk te hebben gemaakt. 
God zegene de voortzetting ervan aan ons 
aller hart. 
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in  memoRiam 

HENDRIK  BAARSCHERS 
Geboren 5 Augustus 1920 te  Winterswijk 
Gefusilleerd 5 September 1944 te Vught. 

Bediende in een   boekhandel. 

WILHELMUS JOHANNES ^OENEN 
Gebüfen 13 September 1920 

Gefusilleerd 4 September 1944 te Vught. 
Sportleraar. 
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Wïntcrswnjfc. 
Dit woord wekt herinneringen aan de naam van een vrouw, de moeder van de LO., 
tante Riek; aan de anderen in die plaats, die haar bijstonden in het LO.-werk. 
Maar anderzijds hee/t Winterswijk de naam een plaats te zijn, die zeer vele NSB.-ers 
en Duitsgezinden onder haar bevolking telde. En toch heeft deze omstandigheid het 
werk van een kleine groep, die naast en in samenwerking met de bestaande LO.-groep 
optrad, niet kunnen verstikken. 
Zelfs in deze plaats, waar ouderen — die zich   afzijdig   hielden   van   het   gewapend 
verzet —  het  LO.-werk  verrichtten, zelfs   hier   waren    er   jongeren,   die  ondanks   de 
moeilijke   plaatselijke   toestanden   desnoods met   het  pistool   de   vrijheid   wilden   ver- 
dedigen. 
Doch twee van hen hebben in deze strijd hun leven moeten geven.... 

Bij het uitbreken van de oorlog was Henk soldaat. Als op- 
recht Nederlander trok hij zich de nederlaag van zijn land 

erg aan. Naar huis teruggekeerd, kwam hij in de boekhandel 
van zijn vader. Gelegenheid tot actief verzet kreeg hij aan- 
vankelijk niet, al liet hij wel steeds van zijn afkeer van de 
vijand blijken. 
In het voorjaar 1943 werd Henk verplicht om in Duitsland te 
gaan werken. Tijdens het transport dook hij onder: zijn vriend, 
die bij deze gelegenheid als transportgeleider optrad, gaf echter 
door, dat hij naar Duitsland vertrokken was. 
De onderduikerstijd was voor hem een zware tijd. Door zijn 
emotionele natuur onderging hij sterk de deprimerende invloed 
van het onderduiken. Bovendien kreeg hij hier de tijd om over 
alles na te denken en zag en ondervond hij zelf, hoe treurig het 
met onze vrijheid gesteld was. Hij trok zich bijzonder het lot 
van zijn mede-onderduikers aan en voelde zich soms wanhopig, 
dat hij in de omstandigheden, waarin hij verkeerde, zo weinig 
voor hen doen kon. Zijn vriend wist hem evenwel weer te 
helpen en uit zijn geïsoleerde positie te halen, door hem met 
behulp van valse papieren, weer uit Duitsland te laten 
terugkeren. Henk kwam opnieuw in de zaak van zijn vader. 
Van nu af wijdde hij zich ten volle aan het verzetswerk. 
Steeds wilde hij meer doen en zelfs na de overval op de Win- 
terswijkse bioscoop op 21 Maart 1944, waaraan hij met Wim 
Koenen en zijn vriend meedeed en die leidde tot de arrestatie 
van Wim Koenen en het onderduiken van zijn vriend, ging hij 
op dezelfde voet voort. Hij sloot zich nauwer aan bij de groep 
van tante Riek te Winterswijk en trad nader in contact met 
een vriendin van Wim, die tegelijk met Wim was gearresteerd, 
doch weer werd vrijgelaten. 
Dit laatste contact werd hem noodlottig, want dit meisje bleek 
een verraadster te zijn. Zij speelde hem een revolver in handen 
van de toenmalige opperluitenant van politie, Veller. Direct 
hierna, met de revolver nog in zijn bezit, werd Henk gearres- 
teerd. Hij werd overgebracht naar het Huis van Bewaring te 
Arnhem, waar hij, doordat hij tussen de gewone gevangenen 
zat, niet van de overval profiteerde. 
Henk is hier, zoals ook reeds in Winterswijk, verschrikkelijk 
mishandeld. Met enkele illegale vrienden, die tengevolge van 
dit verraad ook gearresteerd werden, werd hij naar Amersfoort 
overgebracht. Daar bleef hij tot 3 September 1944, waarna hij 
op transport ging naar Vught en niet,* zoals hij bij het afscheid 
nemen van zijn vrienden zei te denken, de vrijheid kreeg. 
Op 5 September is hij te Vught met zovele andere dapperen 
gefusilleerd. Zo vond hij de dood door zijn verzet, een dood, 
tevens in God, Die hij, die niet godsdienstig was opgevoed, 
steeds zocht en Die hij in het laatst van zijn leven heeft ge- 
vonden. 

Wim was een man van de daad; een heel ander type dan 
Henk Baarschers. Uiterlijk was hij steeds onbewogen en 

wat er innerlijk in hem omging, liet hij niet gemakkelijk, zelfs 
niet aan zijn beste vrienden, blijken. Hij was stoutmoedig, vast- 
beraden en had de nodige fantasie en durf om plannen te be- 
ramen en deze uit te voeren: een gezonde, forse knaap, die zijn 
mannetje stond. 
Op 28 December 1941 maakte hij voor het eerst op minder 
aangename wijze met de moffen kennis. Een Engels vliegtuig 
kwam dicht bij Winterswijk in een weiland terecht. Wim was 
er als eerste bij en haalde er een zendapparaat uit. Juist toen 
hij er zich mee uit de voeten wilde maken, werd hij door in- 
middels gearriveerde Duitsers gegrepen. Het gevolg was een 
tijdelijke gevangenschap te Arnhem. Na zijn vrijlating moest 
hij weer in het grensgebied werken, waar hij korte tijd later 
opnieuw gearresteerd werd, omdat hij zich „ongunstig" over 
de Duitsers had uitgelaten, hetgeen verraden werd. Hij zat hu 
geruime tijd in een kamp in Duitsland gevangen, waar hij ge- 
ducht geleden heeft. Ook thans moest hij in het gehate Duitse 
grensgebied aan het werk. 
Met behulp van zijn vriend, dezelfde die ook Henk Baarschers 
bij zijn verzetswerk geholpen heeft, — deze drie jongemannen 
werkten trouwens voor het grootste gedeelte met elkaar en in 
onderling overleg — kon hij zich, door zich ziek te houden, 
vrijwel geheel aan dit zozeer verfoeide werk onttrekken. 
Hierna begon hij eerst recht illegaal te werken. Hij pleegde 
verschillende kraken ten behoeve van de zenderbouw, waar- 
mee hij bezig was, verschafte onderduikers hulp, en knapte 
werkjes op voor de groep van tante Riek en die van Zwarte 
Kees. De overval op de bioscoop, die voor een groot deel zijn 
werk was, werd hem noodlottig. Daags daarna reeds werd hij 
gearresteerd. Nu vooral bleek zijn trouw aan zijn vrienden, 
want ondanks vreselijke martelingen, liet hij niets los. 
Hij werd overgebracht naar de gevangenis te Zutphen, waar 
hij op 11 Juni 1944 's avonds door gedeeltelijk dezelfde KP, 
die 's middags de overval op het Huis van Bewaring te Arn- 
hem gepleegd had, bevrijd werd. Van zijn bevrijders hoorde 
hij van het verraad van zijn vriendin en hierop trok hij, die 
nooit lang kon stil zitten, naar Nijmegen, waar dit meisje 
woonde, om met haar af te rekenen. Bij deze poging werd hij 
echter op 28 Juli gearresteerd en direct naar Vught overge- 
bracht. Hier was hij velen door zijn optimisme en flinke houding 
tot steun. In het aangezicht van de dood, die ook hij niet ver- 
wachtte, maar die hij, toen het eenmaal zo. ver was, onver- 
schrokken tegemoet trad, bleek eerst goed, welk groot goed 
hem' zijn Katholieke geloof was. 
Op de avond van de 4e September 1944 liet Wim te. Vught 
zijn jonge en veelbelovende leven voor het vuurpeloton. Zijn 
vriend Henk heeft hij te Vught niet meer gezien, doch wij 
weten hen thans samen verenigd bij Hem, bij Wie geen strijd 
meer is. 

JOHAN. 
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JAGERS 
zonder moed 

De eerste maanden ha de capitulatie in 
1940 waren voor mij een tijd van af- 

wachten. De hoop, dat het volgens velen, 
snel uit zijn Wacht groeiend Duitse offen- 
sief tot een grote debacle zou leiden was 
nog levendig en de mogelijkheden tot een 
actief verzet werden nog niet zo spoedig 
herkend als later, toen onze ervaring toe- 
nam. 
Het was de tijd dat men naar historische 
boeken greep en moed putte uit ons grootse 
verleden, de tijd dat op vele schoorsteen- 
mantels, waar ze vroeger nopit geprijkt had- 
den, portretten van de Koninklijke Familie 
verschenen, de tijd van de witte anjer de- 
monstratie en de uitgezaagde dubbeltjes. 
Zoals velen voelde ik sterk de verplichting 
om tenminste altijd en overal getuigenis af 
te leggen van onze trouw aan Vorstenhuis 
en Vlag. 
Toen ik begin September het tijdschrift „De 
Nederlandse Jager" opensloeg, zag ik tot 
mijn grote verontwaardiging dat een der 
verenigingen, waarvan dit blad het officieel 
orgaan was, nml. de Koninklijke Nederland- 
se jachtvereniging „Nimrod", herdoopt was 
in Nederlandse Jachtvereniging „Nimrod". 
Daar het mij bekend was dat er door de 
Duitsers nog geen verbod van het praedi- 
caat „Koninklijke" was uitgevaardigd, 
schreef ik aan het bestuur om te vragen van 
wie het initiatief hiertoe was uitgegaan. Ik 
stak daarbij mijn verontwaardiging niet on- 
der stoelen of banken. Het antwoord luid- 
de, dat men dit gedaan had, „omdat de 
Duitsers het gebruik van dit woord ongaar- 
ne zagen". Wanneer men nu weet dat de 
voorzitter en de secretaris, respectievelijk 
K. J. G. Baron van Hardénbroek van Berg- 
ambacht, Burgemeester van Bennebroek en 
E. L. L. Baron van Tuyll van Serooskerken 
op vertrouwelijke voet met Z. K. H. Prins 
Bernhard plachten om te gaan en herhaal- 
delijk zijn gast waren bij jachtpartijen op 
Het Loo. dan kan men begrijpen dat mijn 
teleurstelling en woede geen grenzen ken- 
de. Natuurlijk was mijn eerste opwelling om 
onmiddellijk mijn lidmaatschap op te zeg- 
gen. Bij nader inzien besloot ik hiermede 
nog te wachten. Er stond nml. een algemene 
vergadering op het programma waarin een 
voorstel zou worden behandeld om tot fusie 
met de Nederlandse Jagersvereniging over 
te gaan. De gelegenheid om de kwestie op 
deze bijeenkomst ter tafel te brengen, wilde 
ik mij niet laten ontgaan. 
Deze vergadering werd echter telkens 
weer uitgesteld, o.a. doordat het verbod van 
samenkomsten met meer dan 20 personen 
van kracht werd. 
In Maart of April 1941 werd ik verrast met 
de mededeling, dat de beide verenigingen 
samengesmolten waren, dat van hogerhand 
de berychte ex-burgemeester van Tubber- 
gen Jhr von Bönninghausen tot vice-voorzit- 
ter benoemd was en dat het overige bestuur 
in functie bleef. Dat deed de deur dicht. Ik 
bedankte als lid, schrijvende: 
„Zoals het bestuur thans samengesteld is, 
stel ik er prijs op, dat mijn naam niet langer 

»> 
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op de ledenlijst voortkomt", terwijl ik be- 
sloot met het terugvragen van de betaalde 
contributie. Aanvankelijk wilde men dit op- 
zeggen niet accepteren, maar na enige, nog- 
al vinnige, correspondentie over en weer 
kreeg ik zelfs mijn geld ook nog terug. 
De Duitsers waren zo welwillend de lief- 
hebbers in 1941 toe te staan te jagen, mits 
ze lid waren van de nieuwe vereniging en 
beschikten over een voorlopige verklaring 
van „geen bezwaar" van de Duitse politie. 
Om deze te krijgen moest men beloven zijn 
geweer niet tegen de bezetter te zullen ge- 
bruiken. 
Wie verwacht zou hebben, dat slechts wei- 
nigen daarvoor zouden voelen, kwam be- 
drogen uit. Het ledental der jagersvereni- 
gingen dat voor de oorlog misschien 1400 
bedroeg steeg onmiddellijk tot over de 
12000. 
Ook dit was een grote teleurstelling voor 
mij en toen ook het bestuur rustig op zijn 
stoel bleef zitten, nam ik mij voor. dat ik, zo 
ik het einde van de oorlog mocht beleven, 
deze onwaardige houding aan de kaak zou 
stellen. 
Ik heb toen de tijd daar was een rapport 
over deze zaak aan H.M. de Koningin ge- 
zonden en getuigenis afgelegd voor de Zui- 
veringsraad voor de Burgemeesters toen 
Baron van Hardénbroek, die de gehele 
oorlog in functie was gebleven, daar terecht 
stond. De voorzitter voegde hem toe, „dat 
hij op zijn minst moest zeggen, dat zijn hou- 
ding wel buitengewoon weinig fier geweest 
was." 
Na Mei 1945 kwam een nieuwe jagersver- 
eniging tot stand, die zich op oorlogspeil 
handhaafde. De vele nieuwe leden van 1941 
maakten en maken er ook nu nog het gros 
van uit. Er werd een zuiveringsraad be- 
noemd en een aantal zeer verkeerde elemen- 
ten verdwenen van de ledenlijst. Daar ech- 
ter anderen, die niet alleen in de oorlog lid 
gebleven waren, maar ambten als geweste- 
lijk- en streekjagermeester in de onder Duit- 
se protectie staande vereniging, aanvaard 
hadden, wel gehandhaafd bleven, besloot ik 
mij afzijdig te houden. Ik bleek daar reeds 
spoedig geen spijt van te hoeven hebben, 
want aldra werd Baron van Hardenbrqeck 
tot adviseur, en Baron van Tuyll tot erelid 
benoemd. 
Mag men er zich over verbazen, dat zij, die 
in het uur van de grootste nood de morele 
moed misten om de eer van het Konings- 
huis hoog te houden, zo spoedig weer in 
barmhartige genade worden aangenomen, 
nog groter verwondering moet het wekken, 
dat thans aan deze vereniging wederom het 
praedicaat „Koninklijke" verleend wordt. 

(Uit: De Prinsestad). 
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Evenals voorgaande jaren kunnen we ook 
thans ganzeneieren aannemen in loonbroed. 
Wij hebben veel ervaring op dit gebied en 
kunnen ieder kwantum uitbroeden. 

(Advertenties in „De Boerderij"). 
Dat kunnen wij ook. We broeden ook ieder 
kwantum uit, maar dan artikelen en verhalen 
voor „De Zwerver". Soms komen echter onze 
eendagskuikens terug. Dat ligt niet aan ons, en 
ook niet san de redactie van dit blad. Alleen 
aan het feit, dat we stinkeieren uitbroeden en 
als je daar in gaat roeren komt er nog meer 
vieze lucht. Maar de redactie van ons blad is 
vriendelijk en schrijft steeds dat het haar spijt. 
Heel anders dan die uitgever in Zuid-Afrika. 
Kent U het verhaal? Een journalist is op be- 
zoek bij zijn uitgever en zégt „Dink U, ek moet 
meer vüür in mij verbale plaas?", waarop de 
uitgever zegt: „Nee, jij moet meer verbale in 
die vuur plaas!" 

» 
„GELEIDE" ECONOMIE. 
Laatst werden wegens belastingschuld van 
een schoenmaker enkele noodzakelijke ma- 
chines verkocht, tot een bedrag van ƒ 160,—. 
De toen werkloze schoenmaker ontving 
daarna steun, tot een bedrag van ƒ 30,— per 
week. (Uit „Nederlands Fabrikaat") 

Een handige vent, die schoenmaker, die weet 
rente van z'n geld te maken. Overigens, hier is 
door  Excellentie  Lieftinck  een  begin  gemaakt 
met de „eeuwig durende beweging", want om 
die dertig gulden op te brengen, moeten ande- 
ren belasting betalen, totdat ze ook niet meer 
kunnen   en  hun   machines   worden   verkocht. 
Zullen we er maar eens om lachen? 

♦ 
Op deze eerste veiling in April 1941 was het 
aanbod drie wagens, thans zijn er dagen dat 
er 700 wagens per week worden aangeboden. 

(Uit „Vakblad voor Smeden" ll-3-'49.) 
Toen ik pas een baas had, verdiende ik vijf gul- 
den, maar nu heb ik dagen van vijftig per week. 
Helaas zijn het alleen Zaterdagen.... 

OPROEP 

De Hoofdinspecteur van Politie te Soest 
verzoekt — in geval van herkenning — 
gaarne inlichtingen omtrent Cornelia 
Reijerse, geboren te Soest, 16 September 
1922 (zie foto). Zij zou in de Duitse be- 
zettingstijd vertoefd hebben in het gevan- 
genkamp Oraniënburg - Sachsenhausen; 
volgens haar verklaring: als gevangene. 
Zij wordt er echter van verdacht, door 
bemiddeling van het arbeidsbureau, in dit 
kamp vrijwillig een betrekking te hebben 
aangenomen. 

*       A D V E R T E N T i E S ♦ 
Tijdens vacantie, eenvoudig kosthuis aan- 
geboden aan enkele meisjes of echtpaar van 
Chr. beg., in de bossen van midden Drente. 
Brieven onder no. 1302 Bureau „De Zwer- 
ver". 

Jongeman, Oud-illegaal werker, zoekt contact 
met jong idealistisch zakenman, om gezamen- 
lijk de commerciële mogelijkheden van een 
geheel nieuwe artistieke onderneming, te onder- 
zoeken en eventueel uit te voeren. 
Brieven onder no. 1298 bureau „De Zwerver". 
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* SPIEL EN SPIELEREI * 
De  wereld  der  spionnage en   contra- 

spionnage, die der geheime diensten, 
is   een   zeer    uitzonderlijke    wereld; 
een wereld van intrigue en infiltratie, 

waar velen niet zijn wat ze schijnen en niet 
schijnen  wat  ze  zijn.  Daarin  werken  kerels 
met  grote idealen   en ontzagwekkende  durf 
naast piraten van het minste allooi. In deze 
wereld schijnt het doek nooit ten volle op te 
gaan,   omdat   zulks niet  in   het   belang   van 
een   dienst   kan   zijn  die   in   het  halfduister 
zijn werk moet doen. En lieden zonder mo- 
raal   en   geweten   kunnen   zich  zonder   enig 
bezwaar  in   een    dergelijke   atmosfeer   een 
werkkring  scheppen,  waaruit niemand   meer 
wijs kan worden. Er zijn er, die dubbel spel 
spelen en dat spel met een dusdanig raffine- 
ment spelen, dat de opdrachtgevers aan beide 
zijden nog tevreden zijn over hun werk ook. 
En  loopt  er eens iets  spaak,  is  er  iemand, 
die hen verdenkt en tracht beentje te lichten, 
dan hebben zij er wel voor gezorgd,  dat er 
hoge beschermengelen zijn, die onvoorwaar- 
delijk in hun goede trouw geloven en op het 
beslissende   ogenblik    de    hand   boven    het 
hoofd houden. Die beschermers zijn dusdanig 
geïmponeerd door bepaalde krachttoeren,  — 
dikwijls alleen  mogelijk door het dubbelspel 
-- dat zij de goede trouw van hun pionnen 
boven  elke verdenking  verheven  achten. 
Het schijnt welhaast onmogelijk een geheime 
dienst in het leven te roepen zonder derge- 
lijke elementen aan te trekken. Hier immers 
krijgt het lichtschuwe sujet, de kerel met een 
misdadige aanleg doch een clean-shaven en 
betrouwbaar   gezicht,   zijn   kans.   Hier  voelt 
hij zich thuis. In korte tijd kan hij de bewij- 
zen van  zijn werkkracht overleggen en  zich 
een arbeidsveld scheppen, waar hij bijna niet 
meer   te  vervangen   is,   daar  alles   van   per- 
soonlijke relaties afhangt. 

\\7 ij menen wel te mogen vaststellen, dat 
V V dit werk ons Nederlanders in hét al- 

gemeen niet ligt. En er zijn ongetwijfeld in 
de oorlogsjaren, toen wij ons noodgedwon- 
gen meer op dit terrein hebben moeten be- 
wegen dan ooit voordien het geval was, 
kapitale fouten gemaakt. Want wil een ge- 
heime dienst beantwoorden aan het doel, 
dat men zich stelt, dan moeten alle voorzor- 
gen getroffen worden, waardoor de kans, dat 
dit gevaarlijkste aller wapenen zich tegen de 
opdrachtgever richt, zo gering mogelijk 
wordt. De antecedenten dergenen, die men 
in zulk een dienst opneemt, kunnen niet 
grondig genoeg zijn onderzocht. Feitelijk 
moet zulk een dienst leven in permantent 
wantrouwen tegen elke medewerker en moet 
er een dienst in de dienst zijn, die de eigen 
mensen controleert. 
Het  is  dan   ook   geen    wonder,    dat    rond 
England-   en    Nordpol-spiel    thans    allerlei 

theorieën worden opgebouwd teneinde klaar- 
heid te brengen omtrent de vraag, hoe het 
mogelijk was, dat zovele goede vaderlanders 
daarbij het leven verloren. 
Wanneer wij alles nagaan, wat op dit ge- 
bied is gepubliceerd geloven wij, dat de juiste 
gang van zaken nooit voor 100 pCt. zal wor- 
>^^M^N^ -H^ I ■ 

Wanneer zal  ook hier de zon 

der gerechtigheid opgaan ? 

den gereconstrueerd. Want dit is een zaak, 
niet alleen van de Nederlandse, maar ook 
van de Britse geheime diensten. Het was een 
zaak van de Duitse spionnage, maar ook een 
van de Duitsers, die tegen Hitler complot- 
teerden. Er zijn draden, die niet meer te ont- 
warren zijn, doordat zovelen wegvielen, er 
zijn ook draden, die nooit ontward zullen 
worden omdat ze alweer verweven zijn met 
nieuwe spionnage-opdrachten in de na- 
oorlogse tijd. 

P\at neemt niet weg, dat wij   het  als  een 
•L-'ereplicht  moeten  zien, dat in deze zaak 
zoveel   mogelijk klaarheid    wordt    gebracht. 
En  waar  mogelijk  moeten  wij  eraan mede- 
helpen  het  waas  van   geheimzinnigheid, dat 
over   deze  zaken   ligt.   te   verscheuren.   Wij 
moeten blijven  vaststellen,  dat de gang van 
zaken   in   het   proces-Schreieder   onbevredi- 
gend is.  En  het is  evenzeer onbevredigend, 
wanneer   een   rechterlijke  macht  allerlei   be- 
schuldigingen ongestraft laat passeren, maar 
inmiddels    door    haar    houding    aanleiding 
geeft  ze  geloofwaardig   te maken.   Als   Mr. 
v. d. Starp in zijn brochure een onbewezen 
beschuldiging   tegenover Engeland   uit,   kan 
men daar misschien met een schouderophalen 
langs heen gaan. Maar wanneer hij een be- 
paalde rechter beschuldigt en mededeelt, dat 
hij reeds de overtuiging heeft, dat men hem 
het  onmogelijk  zal   maken   in  hoger  beroep 
v. d. Waals te verdedigen, dan doet het toch 
wel vrsemd aan, dat Mr. v. d. Starp wel ge- 
schorst wordt  (omdat hij alleen om zijn per- 
soonlijke  nieuwsgierigheid   te  bevredigen de 
verdediging  van  v. d.   Waals  op    zich    zou 
hebben genomen) doch een  aanklacht tegen 
hem   wegens   smaad   achterwege   blijft.   Zo 
ergens, dan moet men in  zaken als deze de 
schijn  des kwaads vermijden. 

jr\ezer dagen heeft de Nationale Federa- 
i-^tieve Raad van het Voormalig Verzet 
in Nederland (BOIW. én GOIW. in HV.) 
het resultaat gepubliceerd van een ingesteld 
onderzoek inzake het England-spiel, waarbij 
men tot de conclusie komt, dat de Neder- 
landse agent Willem v. d. Reyden de sleutel 
tot het England-spiel zou zijn. Hij was een 
uit Indië gekomen NSB.-er en Major 
Seymour  Jr.,   de man    die   door    Noël   de 

Gaulle (Cars de Graaf) als verrader wordt 
beschouwd, was belast met het onderzoek 
naar de antecedenten der in Engeland 
arriverende buitenlanders. Deze v. d. Reyden 
bevindt zich in vrijheid in Londen en er wordt 
thans aandrang uitgeoefend zijn uitlevering 
te vragen. 
Of dit de sleutel tot het Englandspiel kan 
zijn, is nog de vraag, doch wie het tweede 
deel van het boek van Noël de Gaulle's 
„Carnaval der Desperado's" leest, krijgt wei 
een wonderlijke kijk op de gang van zaken 
tijdens de oorlog bij de geheime diensten in 
Londen. 
Wij kunnen niet beoordelen in hoeverre de 
beweringen   van   Noël   de   Gaulle  waarheid 
of  verdichtsel zijn.   Hij   schreef  een  roman, 
maar   heeft   kennelijk  de   bedoeling   gehad, 
waar het ging om  de Londense  toestanden, 
bepaalde lieden te beschuldigen. En blijkens 
een    voorwoord    in    dit    tweede   deel   van 
Generaal J. W. van Oorschot, v;m. chef van 
de Nederl. LD. en — gedurende de oorlog 
—   van  het   Bureau   Bijz.  Opdrachten,   mag 
men aannemen, dat de Generaal deze ziens- 
wijze deelt.  De  lieden,   die in   dit  boek  be- 
schuldigd   worden,   zijn   niet   met  naam   en 
toenaam genoemd. De schrijver duidt ze met 
schuilnaam aan: Fouché, Timpson en Mole- 
naar,.   Wie   achter de    namen    Fouché    en 
Molenaar schuil gaan  weten  wij   niet.   doch 
Timpson moet Major Seymour Bingham Jr. 
zijn, die een broer bij de SD. in Den Haag 
had  zitten en  die  spoorloos  van  het toneel 
verdween. 

\\J ie dit boek van Noël de Gaulle leest, 
V V   diens  bloed   gaat  koken  vanwege   de 

intens   smerige  rol,  die   deze lieden  zouden 
hebben   gespeeld.   En nu nemen wij  onmid- 
dellijk  aan,  dat noch   Noël ,de  Gaulle  noch 
Generaal van Oorschot een volledig inzicht 
hebben in een ingewikkelde materie als deze, 
maar dat zij zo krasse beschuldigingen voor 
hun rekening durven nemen, zegt toch wel iets. 
De    parlementaire    enquête-commissie,    die 
zo  uitnemend werk deed  met   haar  rapport 
over de Mei-dagen van  1940 zal straks ook   ' 
haar verhoren over deze zaak publiek maken. 
Wij wachten in vol vertrouwen dit rapport, 
omdat wij overtuigd zijn/dat hier onpartijdige 
lieden   zonder  aanzien    des    persoons    hun 
onderzoekingen  verrichten. Doch  dit is  niet 
voldoende.   De   parlementaire   enquête-com- 
missie  is   geen   rechtsprekend   college.   Wij 
mogen met reden verlangen, dat — voor of 
na het uitbrengen van dit rapport — de rech- 
terlijke   macht   voldoende materiaal   ter   be- 
schikking zal hebben om de hoofdschuldigen 
voor de vierschaar te dagen. En, zo deze zich 
elders in veiligheid hebben gesteld,  alles in 
het  werk  zal stellen  om  hun   uitlevering te 
verkrijgen. 
De zaak van het Englandspiel mag geen 
Spielerei worden. pr\ 

(Op pag. 8 van dit nummer wordt van het 2e deel van 
Noël de Gaulle's: Carnaval der Desperado's, een 
recensie opgenomen. Red.). 



AANDACHT VOOR DE FILM 
ÖOOR A. VAtl ÖOfHBURQ 

Mag men nu uit deze theorie de conclusie 
trekken,  dat alle medewerkers   van   de 

regisseur er niet op aan komen? 
Het antwoord is: zeker niet, wat hun „mede- 
werking" betreft, wel echter wat hun Crea- 
tieve medewerking betreft. Met andere woor- 
den: noch   de  camera  op  zichzelf,  noch de 
acteur op zichzelf, noch de muziek op zich- 
zelf, noch de belichting op   zichzelf   hebben 
enige creatieve waarde in de orde der film' 
kunst.  Die   creatieve   waarde   ontstaat   pas 
door de ordenende werkzaamheid van de ma- 
ker,   de  regisseur.   Een  sprekend  voorbeeld 
zal   dit   duidelijk maken.  In de   film   „Cette 
vieille canaille" van de Tsjechische, in Frank- 
rijk werkende, regisseur Anatole Litvak komt 
de volgende scène voor. Een chirurg  treedt 
zijn laboratorium binnen, hangt hoed en jas 
op, gaat naar zijn tafel, leest een  telegram 
en verdwijnt weer. Op het ogenblik, dat de 
deur   dichtslaat,  wordt   zij   door   de camera 
geobserveerd. Daarna gaat de camera dwa- 
len door het vertrek, laat ons enkele meube- 
len   zien,   een kroonluchter,  een   raam,   een 
waaiend gordijn voor het raam en tenslotte 
plotseling   —  juist op het ogenblik,  dat we 
ons  gaan afvragen, wat er voor geheimzin- 
nigs aan de hand is,   —  een meisje in  een 
witte jas. Een traan loopt over haar gezicht. 
Wij combineren   gemakkelijk   de   feiten   en 
concluderen, dat er een geheim is tussen de 
chirurg en het meisje.  Hetgeen in het ver- 
volg van het verhaal bevestigd wordt. 
De vraag rijst nu: hoe ontstaat de stemming 
die ons noopt tot de vraag, wat er voor ge- 
heimzinnigs aan de hand mag zijn? Feit is, 
dat noch de acteur, noch de actrice gelegen- 
heid krijgen tot het leveren van enig spel. Aan 
hen kan het dus niet liggen. Feit is eveneens 
dat de dode dingen als daar zijn de kroon-- 
luchter, en het raam of de meubels tot geen 
spel in staat zijn. De stemming wordt evenwel 
verwekt door het samengaan van al die fac- 
toren, door de juiste en gevoelige opeenvol- 
ging van al die beelden. En dat kan slechts 
geschieden door één man, de regisseur Ana- 
tole Litvak. Hoe verdienstelijk dus ook spelers 
kunnen procederen, hoe knap de cameraman 
zijn werk ook kan volbrengen, er zal altijd een 
ordenende geest moeten zijn, die al wat ge- 
presteerd wordt in één rhythme opvangt, tot 
één  rhythme   samenbindt   en aldus   waarde 
en    inhoud    geeft   aan    iedere   voorstelling, 
ieder geluid, een waarde en een inhoud, die 
de  beelden   en   geluiden   op   zichzelf,   dus 
zonder eikaars nabijheid niet bezitten. 
Wie dit alles overpeinst-of poneert als ge- 
volg van zijn overpeinzingen, begint te begrij- 
pen, hoe het mogelijk is, dat bepaalde films 
eenzelfde  stijl  vertonen,  een  zelfde klimaat 
ademen. Men herkent een film van Ernst Lu- 
bitsch, van Litvak, van Hitchcock, van Frank 
Capra, van Eisenstein,   van   Ruttmann,   van 
Orson Welles. En hier noem ik geen acteurs, 
maar regisseurs. Men herkent géén films van 
Joan Crawford, van Madeleine Sologne, van 
Clark Gablc, van Gary Cooper, behalve voor 
zover het betreft hun eigen verschijning, die 
in  alle denkbare  stijlen  kan  voorkomen,  bij 
allerlei regisseurs, goede en slechte. 

^ o geraken we gemakkelijk tot de conclu- 
-t-/ sie dat het belangrijkste deel afhangt van 
de regisseur en wanneer ik deze stelling toe- 
pas op de komende LO.-LKP.-film, dan kost 
het mij weinig moeite te voorspellen.- dat men 
de persoonlijke,, individuele ordening van 
beelden en geluiden heeft toevertrouwd aan 
een regisseur, die bewezen heeft de zin der 
filnidingen te kennen. Er is in Nederland geen 
filmmaker, die zo scherp het wezen van de 

^<^^^»»^W 1^1^ 

A o de behandeling 
van: de ontwikkelingsgang (in het Ie 
artikel) en: de bewustwording (in het 2e 
artikel), gaat de schrijver van deze bijzon- 
der interessante artikelenreeks thans in 
een slotartikel na, hoe de filmkunst uit 
de sfeer van nuchter experiment naar 
de sfeer van bewogen kunstenaarschap 
groeide. 
Dit slotartikel moest i.v.m. zijn lengte in 
twee gedeelten worden geknipt. Het 
eerste deel werd geplaatst in ons nummer 
van de vorige week. 

 ««.^W^  llM"lM 

filmkunst heeft onderkend als Max de Haas, 
de maker onder andere van ,,De ballade van 
de hoge hoed", waaruit een talent en een in- 
zicht spreken, die men tevergeefs in enige 
Nederlandse film zal zoeken en die de verge- 
lijking met superieure buitenlandse films met 
succes kan doorstaan. Er is in de film der 
LO.-LKP.   geen   stukje  beeld   noch   geluid. 

het wezen 

zelfs geen klankbeeld van de voortreffelijke 
filmcomponist Cor Lemaire, dat niet door 
Max de Haas is gewild, zó als 't aanwezig is 
en nergens is het onderling verband tussen 
al die honderden details tot stand gekomen, 
of het moest het gevolg zijn van zijn com- 
positorische wensen. Waar bovendien de re- 
gisseur een realistische kijk heeft op wat het 
publiek weet te boeien, zonder dat hij noch- 
tans zijn inzichten, moeizaam verworven en 
bitter bewaakt, voor een goedkoop succes 
veil heeft, kunnen we een resultaat verwach- 
ten, dat op z'n minst getuigen zal van een 
ernstig en nobel pogen, waarvan wij allen, gij 
lezers, gij opdrachtgevers, schrijver dezes en 
het publiek met ongewone belangstelling ken- 
nis zullen' nemen. Het voorlopig resultaat, 
dat ondergetekende op geheimzinnige wijze 
heeft aanschouwd, geeft redenen tot pikante 
verwachtingen. 
En hiermede beëindig ik dan deze reeks 
korte en algemene beschouwingen over de 
film en haar geheimzinnige mogelijkheden. 
Zij zijn met het oog op de komende film 
aan goede dingen besteed. 

GELUKKIG 
De communistische machthebbers in Rus- 

land zitten niet stil. Integendeel, ze doen 
tegenwoordig zelfs uitvindingen. Of beter, 
uitvindingen over uitvindingen. Ze vinden 
n.1. de-laatste tijd blijkens „De Waarheid" 
met een verrukkelijke regelmaat uit, dat alle 
grote uitvindingen en ontdekkingen uit het 
verleden, die op naam van Westerlingen 
staan, reeds vele jaren vroeger door Russen 
zijn uitgevonden. Zo langzamerhand is het 
wel komen vast te staan, dat wetenschap en 
techniek hun bakermat in Rusland hebben. 
Een jaar of wat geleden maakten we iets 
dergelijks mee met de Duitsers, die de wieg 
van iedere uitvinding en ontdekking in de 
Germaanse „Kultur" plaatsten. Maar dat 
was naturlijk leug«n en propaganda. Dat 
blijkt thans trouwens wel, want in feite 
hebben de Russen dus alles uitgevonden. 
Zaterdag berichtte „De Waarheid" dat de 
hoofdwet der'natuurkunde, de wet van be- 
houd van energie niet in 1842 door Robert 
Mayer („Mayer", Waarheidredactie, niet 
Meyer, maar Mayer! Zulke foutjes schaden 
de betrouwbaarheid) is ontdekt, maar hon- 
derd jaar eerder door de Rus Lomonosow. 
Fijn, zo'n bericht; voor de wetenschap en 
voor de communisten. 
Wat een sukkelaar, die Mayer. Dacht, dat 
hij een ontdekking deed en ze bestond al 
honderd jaar lang in Rusland. Vandaar dan 
ook, dat de Russische techniek de Westerse 
in de vorige eeuw ver vooruit was. We be- 
merkten dat wel niet, maar wat zegt dat? 
In Rusland is alles geheim, zelfs de politie. 
Waarom zouden de wetenschap en de tech- 
niek daar ook niet geheim zijn? 
Er is wel een kleine moeilijkheid. In 1742 
had de mensheid nog niet voldoende begrip 
van de warmte en waren er ook nog geen 
stoommachines om de omzetting van warmte 
in mechanische energie te doorzien. Maar 
dat is een detail voor de communisten. Als 
ze eerst maar uitgemaakt hebben, dat een 
Rus de wet gevonden heeft, komt de verkla- 
ring vanzelf. De dingen gebeuren in hun 
wetenschap altijd omgekeerd. Niet: Gegeven: 
„De communistische praktijk". Te bewijzen: 
„Stalin doet 't goed", waarna dan het be- 
wijs volgt. (>Maar: Gegeven: „Stalin doet 't 
altijd goed". Te construeren „Hoe leg ik de 

communistische praktijk uit, dat men het ge- 
geven gelooft", waarna dan de propaganda 
volgt. 

F^Van is er nog een kleine moeilijkheid. 
•'--'Indien nu alle weldaden van de commu- 
nisten komen en alle ellende van de kapita- 
listen, wat heeft Stalin dan aan al die Rus- 
sische ontdekkingen en uitvindingen uit de 
kapitalistische Tsaristische periode? Dat is 
een beetje vervelend, want nu blijken de 
kapitalisten dus ook nog wel eens iets ge- 
presteerd te hebben. 
We vrezen, dat „De Waarheid" de bedoe- 
ling van deze wetenschappelijke kwak- 
zalverij met uitvindingen en ontdekkingen 
niet door heeft. Ze is bestemd voor de pro- 
paganda in het Russische „Lebensraum" en 
niet voor ons. Bij ons is het parool der 
propaganda n.1., dat de proletariërs nobel en 
dat de kapitalisten proleten zijn. Voor intern 
gebruik in Rusland is de Rus het neusje van 
de zalm en is de niet Rus een waardeloze 
parasiet, 't Luistert nauw in de propaganda, 
mijnheer Schonenberg. Wees op Uw hoede, 
U kent de historie van Koejemans en De 
Groot. Twee schepen op het strand zijn twee 
bakens in Uw waarheidszee. 
Maar alles bij elkaar genomen zijn we toch 
dankbaar voor het berichtje. Wij sliepen 
Zaterdagnacht een stuk beter, 't Heeft ons 
n.1. altijd dwars gezeten, dat juist Mayer die 
ontdekking gedaan had en dan zo laat, zo 
angstwekkend laat. Nu is dat in orde. Hon- 
derd jaar eerder en door een Rus. Dat is 
een troost. Wij houden n.1. van de Russen. 
Van Dostojewski b.v.. Hij leerde ons de Rus- 
sen, hij leerde ons 't mensenhart beter ver- 
staan. Jammer, dat hij nu net door Stalin 
overboord gezet is; teveel Westerse invloed. 
We begrijpen dat wel. Hitler kon Nietzsche 
niet aanvaarden, omdat deze de Duitsers 
voor burgerlijke domkoppen uitmaakte. En 
Stalin heeft last van Dostojewski, omdat 
deze de Russen onder meer lui, kletserig en 
ongeschikt tot geestelijke prestaties acht. En 
Stalin heeft Slavische „Uebermenschen" 
nodig. 
Nee, dan Lomonosow. Dat is een kerel. 
Honderd jaar vooruit. Wat zal die man een 
grafkelder krijgen. 
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an de schoolbanken af weten we hoe 
de Fransen in ons land in 1795 zijn 

ingehaald. Niet als vijanden maar als vrien- 
den en bevrijders. In alle steden werd de 
vrijheidsboom geplant en het volk danste 
er omheen, jubelend omdat Oranje was ver- 

De Engelse admiraal wist niet wat hij ervan 
moest denken. Hij vreesde dat de Holland- 
se admiraal hem met opzet naar de Zuider- 
zee gelokt had, om hem in het moeilijk vaar- 
water tussen de platen en de banken van 
het  Wad,  waar  de  Hollanders  veel   beter 

D ijltjesdag! 
D Iedereen kent deze uitdrukking; tijdens de Duitse bezetting was het uitspre- 
ken ervan voor velen reeds voldoende om hun wraakzuchtige gevoelens te 
uiten. Men stelde zich daarbij een chaos voor, die bij de bevrijding zou 
losbreken en waarin de bijl als vergeldingswapen een belangrijke rol zou 
spelen. 
Maar waar komt de uitdrukking „bijltjesdag" vandaan? En wie of wat waren 
de „bijltjes"? 
De bekende schrijver K. Norel vertelt het ons in zijn artikelenreeks over 
Nederland in de Franse tijd, „Historische, parallellen". De „bijltjes" vormden 
de K.P. van 1813. Uit deze artikelen blijkt voorts, dat „bijltjesdag" niet het 
enige punt is, waar de afgelopen bezettingsjaren grijpen in die van ruim hon- 
derd jaar geleden. 
L'histoire se répète: in de golfslag van de geschiedenis keert steeds weer, mis- 
schien iets anders genuanceerd, terug, wat reeds geweest is. Daarom kan, voor 
hen die weten te lezen, de geschiedenis een les zijn. 
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dwenen  en juichend:   „Vrijheid,   gelijkheid 
en broederschap." 
Het was een groot verschil met de ontvangst 
der Duitsers in 1940. 
Maar we weten ook hoe na de roes de kater 
weldra is gekomen. De „sansculottes" leef- 
den op onze kosten, l^iet alleen broeken 
(culottes) maai; ook hemden en overjassen 
moesten wij hun bezorgen. En voedsel voor 
hen en voor hun paarden. Zij waren even 
hebberig als de Duitsers anderhalve eeuw 
later. Ook deelden de Fransen de lakens 
uit, ondanks de mooie leuzen van „Liberté, 
égalité, fraternité" al deden zij het dan met 
Franse zwier en gratie, veel minder arro- 
gant en tartend dan de Duitsers. 
In 1799 dacht Prins Willem V dat het tij 
gekenterd was. 
De Engelse vloot, die in dat jaar koers zette 
naar de Nederlandse kust, voerde, behalve 
de vlag met het dubbele kruis van Enge- 
land, ook de oranjevlag, en er waren pro- 
clamaties van de Prins aan boord: „Wij 
komen om u van uw onderdrukkers te ver- 
lossen en de oude, goede staat van zaken in 
de Nederlanden te herstellen." 
Op de Hollandse marine bleek de geest 
inderdaad veranderd. In 1795 had die (hoe 
vierkant anders dan in 1940!) zich aan- 
stonds aan de .Franse kant geschaard. In 
1799 voer zij de Engelsen bij hun nadering 
niet tegemoet om slag te leveren. Ze bleef 
geankerd liggen op de ree van Texel. 
De Engelse admiraal zond een sloep naar 
de Bataafse admiraal met een nodiging om 
zich te stellen aan de zijde van de Prins. 
Admiraal Story deed dat niet. „Ik sta in 
dienst van de regering van Den Haag. Ik 
zeil niet uit; maar als ik aangevallen word 
zal ik me verdedigen." 
Zo sprak de admiraal, maar de Hollanders, 
die met de Engelse delegatie aan boord van 
het Bataafse admiraalsschip gekomen waren, 
merkten best dat zijn officieren weinig lust 
tot vechten hadden, en dat het scheepsvolk 
de Franse overheersing al meer dan beu 
en vurig prinsgezind was. 
De Britse vloot zeilde op, de Bataafse ging 
ook anker op. Doch zij schoot niet. Ze week 
uit naar de Zuiderzee. Naar de Vlieter 
(waar thans de Afsluitdijk ligt) zeilde zij. 
Daar ging de vloot in linie liggen. 

thuis waren dan de Engelsen, op het lijf te 
vallen. 
Misschien was Story dat ook wel van plan. 
Maar toen de vloten elkander dicht gena- 
derd waren, liep plotseling een Bataafs schip 
uit de linie weg, het want vol joelende ma- 
trozen. „Oranje boven!", juichten die. Het 
scheepsvolk had zijn officieren aan kant 
gezet en zich bij de Engelsen aangesloten. 
En na dit ene schip liepen er veel meer uit 
de linie weg. De Bataafse vlag ging overal 
omlaag, de Princevlag in top. De Holland- 
se vloot sloot zich aan bij de Engelsen en 
bij de Prins, 

adat de marine het voorbeeld had ge- 
geven en nadat Daendels, de felle 

Franskiljon, bij Camperduin verslagen was 
door het landingsleger van Engelsen en 
Russen, meende Prins Willem, dat Holland 
in verzet zou komen tegen de Fransen. In 
Hoorn en Enkhuizen, waar Engelse brik- 
ken binnenliepen, was de burgerij in het 
begin wel eigenaardig koel en waren de 
stadsbesturen uiterst zenuwachtig, maar 
toen de regenten van vóór '95 — wat aar- 
zelend weliswaar — de regering der steden 
weer in handen hadden genomen, was het 
volop feest geworden in de Watersteden. 
Bij de rosse gloed van teertonnen had het 
volk luid gejuicht over de verdrijving van 
de Fransen en gezongen: 't Is Oranje, 't 
blijft Oranje, 't blijft Oranje boven! 
Na dit goed begin zou het land in opstand 
komen, zodra de Engelsen en Russen in 
Noord-Holland opmarcheerden, geloofden 
vele Hollanders in Engeland en Duitsland. 
Het invasie-leger rukte op. West-Friesland 
raakte in handen van de Engelsen. York 
kon zijn hoofdkwartier in Alkmaar vestigen. 
Van Duitsland uit, waar de Erfprins was, 
rukten Nederlandse officieren over de 
grens in de verwachting dat de Geldersen 
zich onder hun vanen zouden scharen. 
Doch ziet, in Holland roerde zich geen lid. 
Zelfs  de  oude  Oranjeklanten niet.  En  de 

Gelderse boeren lieten de officieren van de 
Erfprins in de kou staan. Niet één ver- 
voegde zich bij hen en toen zij Arnhem 
naderden kwam de burgerij de poort uit, niet 
om hen te begroeten, maar om hen aan te 
vallen. Bij Westervoort is het officieren- 
legertje verslagen. 
Toen de opstand uitbleef en de invasie- 
troepen, inplaats van steun te krijgen van de 
Hollanders, tegen een Frans-Hollands leger 
moesten vechten en verslagen werden, waren 
hun kansen verkeken. Na enkele maanden 
scheepten zij zich weer in. De invasie was 
mislukt door gebrek aan medewerking, door 
tegenwerking   zelfs,   der   Nederlanders. 

■JP en wonderlijk verschil tussen deze in- 
■^ vasie en  die  van   1944.  Thans  hadden 
alle Nederlanders met hunkerend verlangen 
naar   de   bevrijding   uitgezien.   Thans   heb- 
ben velen belangrijke diensten aan  de be- 
vrijders   bewegen.    Het   geallieerde   hoofd- 
kwartier heeft het spionnagewerk der Neder- 
landers zeer geroemd. Het verzet tegen de 
bezetters nam gestadig toe in felheid en in 
algemeenheid.   Hoe  zou  de  illegaliteit  zich 
duizendmaal meer geërgerd hebben over de 
lauwe en lakse geest van toen, dan zij zich 
thans  geërgerd  heeft,'  omdat  het  hele volk 
niet zo hard vocht als zij. Doch er was geen 
verzetsorganisatie.   Ons  volk  was  een  volk 
van collaborateurs.  Omtrent de helft stond 
aan   de   kant   der   Fransen,   was   N.S.B.-er, 
om een term van deze oorlog te gebruiken. 
Men vraagt zich af hoe het mogelijk was. 
Er waren vele oorzaken. 
De onderdrukking   door de  Fransen,   veel 
minder hard dan door de Duitsers later, was 
niet zwaar genoeg  geweest om het lauwe 
volk in het geweer te brengen. 
Van de Engelsen, die anderhalve eeuw lang 
onze handel en scheepvaart hadden trachten 
te nekken, tegen wie wij in vier zware zee- 
oorlogen    gevochten    hadden,    verwachtte 
niemand  heil. 
Voor de ruige Russen waren de Hollanders 
van toen maar weinig minder bang dan wij 
thans voor de Bolsjewieken. 
Een zeer voorname factor was dat Prins 
Willem V in vier jaren van ballingschap 
nog weinig had geleerd. In zijn proclamatie 
stond: wij gaan de oude, goede staat van 
zaken weer herstellen. 
Dat betekende: de regentenheerschappij 
komt weer terug. 
Daarvan wilde het volk niets weten. Daar- 
voor wilde het nooit vechten. De Fransen 
weg, graag. Oranje terug, als het de oude 
Oranjes zouden zijn, de kampioenen voor 
de rechten en de vrijheid van het volk, — 
God mocht het geven. Maar onder de regen- 
ten-kliek zou het volk zich nooit weer krom- 
men. 
Gijsbert Karel van Hogendorp, de man die 
zich in 1795 uit alle ambten had terugge- 
trokken, en die in 1813 de vrijheid uit zou 
roepen, zei thans, toen hem gevraagd werd 
hulp te bieden bij de invasie: Indien de 
Prins de oude republiek zoals zij was, her- 
stellen wil. kan ik mijn medewerking niet 
verlenen. 

'Ingezonden Mededeling) 

Begin en eindig de dag met IVOROL 
onbetwist de beste tandpasta. — Verkrijgbaar in alle weivoorziene zaken. 



Herinneringen 
van een  Joodse onderduiker 

WE SLAAN SNEEUW IN. 
S* N^ orgens tegen half acht staat het grootste 

iVJ gedeelte op. We wassen ons buiten in een 
van takken en dennengroen gevlochten washok- 
je. Vandaag hoeven we niet zuinig te zijn met 
water, want het heeft vannacht behoorlijk ge- 
sneeuwd. Er ligt een dikke laag. De eerste 
sneeuw hier. Als ik buiten kom is Bob al 
bezig met het maken van een sneeuwpop. Ik 
heb mijn neus nog maar amper buiten de 
deur, of het eerste sneeuwbalgevecht is al be- 
gonnen. Allen zijn buiten gekomen. De mees- 
ten zijn nog in nachtkledij en hebben een jas 
of mantel aangeschoten. We verdelen ons in 
twee partijen. Een partij staat achter de keet, 
en de andere er voor. Verwoed wordt er ge- 
gooid. Het gevecht op zichzelf is een panto- 
mime. Buiten spreken kunnen we niet, daar 
we niet ver van de weg zijn. Je hoort enkel het v 

gesmoorde lachen als er een voltreffer wordt 
afgeschoten. Heerlijk, zo'n partijtje sneeuwbal- 
gooien. Knap je van op. Dan, als de match ten 
gunste van de' voorste ploeg beslist is, de 
achtersten zijn door een geconcentreerd vuur 
de keet in geschoten, gaan we ons wassen in 
de sneeuw. Dikke handen vol strijk ik over 
borst en rug, koud, maar fijn als je in een 
lange tijd niet voldoende water hebt gehad. 
Na het afdrogen ga ik een eindje het bos in. 
Ik loop naar het vossehol, een laag gelegen hol, 
omringd door kleine heuveltjes. Een van de 
mooiste plekjes, die we tot nu toe ontdekt 
hebben. Nu echter lijkt het een sprookje. Een 
smetteloos tapijt ligt rondom, slechts hi^r en 
daar betreden door afdrukken van hazepoot- 
jes. Dikke witte pluimen hurken op elk denne- 
takje en de inmiddels opgekomen zon doet het 
landschap fonkelen. Wat een voorrecht toch, 
hier naar hartelust te kunnen genieten, temeer, 
als je bedenkt, dat duizenden collega's deze 
winterpracht in het gunstigste geval van ach- 
ter een gordijntje kunnen aanschouwen. 
„Kom je helpen, Ab sneeuw halen?" 
„Ja zeker, 'k ben er al". Gewapend met potten 
en pannen, emmers en een teil, gaat de menig- 
te aan het werk. Het is nu zaak niet te ver van 
onze keet af te komen, met het oog op de 
sporen. Uitgaan om water te halen, is natuur- 
lijk uitgesloten en het is dus nodig, zoveel 
mogelijk sneeuw bijeen- te garen. Voedsel en 
brandstof hebben we voor veertien dagen; dus 
zit het enkel vast op water. Ruim twee uren 
zijn we bezig als we onze arbeid moeten - sta- 
ken, omdat alles, wat we maar enigszins als 
bergplaats voor sneeuw kunnen gebruiken, tot 
de rand toe vol is. 
„Weet je, wat we nu kunnen doen? We stop- 
pen de kelder vol. Daar komt geen zon en als 
we "daar een grote bult stevig op elkaar gedrukt 
neerzetten, blijft het wel een poosje". Geen 
gek idee en opnieuw gaan we aan het werk 
tot de kuil, onze kelder, gevuld is. 
Zo, me dunkt, dat we nu de komende dagen 
wel gered zijn, en lang zal deze sneeuw nog 
wel niet liggen. Na het werk krijgen we een 
kop koffie en daarna moeten we piepers jassen 
voor twee dagen, want morgen hebben we 
vrijaf. 
VOOR DE  TWEEDE  KEER  ONTDEKT. 
Het is   morgen eerste   Kerstdag.  Tegen   de 

middag begint het te dooien. „Als het zo 
doorgaat   lui,   kan   er   misschien   morgen   wel 

weer iemand hier naar toe komen." Bij goed 
weer willen onze verzorgers uit Emmen en 
Valthe ons komen bezoeken. Dagen hebben we 
ons er al op verheugd en het zal een grote 
teleurstelling zijn, als de sneeuw op de wegen 
dit bezoek zal, ver hinderen. 
Een prettige dag, vol afwisseling voor allen, 
nadert zijn einde. Het is laat, als we onder de 
wol kruipen. Even voor twaalf wordt de car- 
bidlamp  uitgeblazen. 
25 December '42. Kerstmis over een ontredder- 
de wereld. Als ooit het „vredeop aarde" een 
frase is geweest, dan is het nu. Er is geen 
welbehagen in de mens, er is slechts angst, 
een durende, gruwzame angst, in 's mensen har- 
ten. Ook in ons. Hoe hebben we gehoopt, dat 
de Vrede, de zo vurig begeerde vrede, nog dit 
jaar mocht komen. 
Het heeft niet zo mogen zijn; wij hebben te 
berusten. Overigens hebben we hier wel een 
Kerstfeest. Honderden dennebomen, hier en 
daar nog met besneeuwde kruinen, geven een 
echte Kerststemming weer. De meesten van ons 
zijn al in de weer en twee vrouwen staan zich 
buiten te wassen. Plotseling rennen ze naar 
binnen. 
„Een hond in het bos, vlak bij ons." Een kort 
luid blaffen bewijst de waarheid van hun woor- 
den. Zenuwachtig vertellen ze, hoe het gegaan 
is. „Nu maak je niet zo druk. 't Is maar een 
hond, die je gezien hebt." „Ja, jullie kunnen 
ons nog meer vertellen, maar er waren stem- 
men op de weg en wat zullen de mensen er 
wel van denken, als die hond hier als een be- 
zetene rondvliegt." 
„Och, dat is heel logisclr. Die mensen denken 
natuurlijk,   dat  die  hond een  stuk  wild   aan- 

£en historisch verhaal 

blaft." Zo trachten we elkaar gerust te stel- 
len, maar toch zijn we stuk voor stuk niet te- 
vreden met de gang van zaken. Het is de eer- 
ste- keer, dat een levend wezen, buiten onze 
verzorgers dan, ons ziet. En al is het maar een 
hond, toch geeft het ons een onveilig gevoel. 
Een uur verloopt en de luisterposten, die we 
hebben uitgezet, melden alles in orde. 
„Gelukkig, we hebben ons bang gemaakt voor 
niets," zegt er een, doch hij heeft het laatste 
woord nog niet gesproken, of dezelfde hond 
baant zich een weg door de struiken. Allen 
rennen weer naar binnen. 
Een vaag voorgevoel zegt ons, dat hier meer 
achter zit. 
De hond is inmiddels enige malen rond onz^ 
keet gerend. 
„Hoor, daar kraken takken." „Ja, daar komen 
mensen aan." Inderdaad, drie mannen, jonge 
kerels nog, stappen op ons toe. Van hun ge- 
laat spreekt de spanning, evenals van het onze. 
Drie van ons ontvangen ze. De eerste, een 
jongeman van ongeveer 25 jaar, overziet de 
situatie  en   begrijpt. 
„Kom hier Prins, stil toch", dit tegen de hond 
en dan tegen ons: „Hoe is het mogelijk, dat 
had ik niet gedacht. Het spijt me ontzettend, 
dat we jullie gevonden hebben." Hoe het zal 
aflopen weten we niet, maar wel, dat we nog 
niet verloren zijn. Deze mensen zijn geen NSB- 
ers. De man, die de hond leidt, voert het woord; 
„Zo 's Zondagsmorgens loop ik altijd met mijn 
hond door het bos en meermalen heb ik verse 
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gesloten en het is dus nodig, zoveel 
mogelijk sneeuw bijeen te garen. 



afdrukken   van   hakken   op   het   pad   hiervoor 
gezien en twee kleine verse afdrukken en twee 
kleine  witte  steentjes.  Eergisteren  zag  ik,  dat 
deze steentjes verlegd waren en dat deed me 
denken.   Weet je,  een  paar  jaar  geleden was 
hier in 't  bos zo'n  soort  vermakelijkheidsoord, 
je snapt me wel, en toen ik dan  ook zag,  dat 
er   gelopen  werd   hier,   dacht   ik:   ze   zijn   er 
weer. Dat ik jullie hier echter zou vinden, kon 
ik absoluut niet vermoeden." 
Onder   het   spreken   worden   we   iets   rustiger. 
Onze   ontdekkers maken   een sympathiek ï   in- 
druk en het fijnste is, dat ze niets vragen, niet 
wie we zijn,  niet hoe we hier komen en niet, 
wie  onze  verzorgers zijn.   We kunnen  uit  hun 
gesprekken opmaken, dat ze boskenners bij uit- 
nemendheid zijn  en  hun  oordeel  is  dan  ook: 
„Iemand,  die niet door erf door boskenner is, 
zal jullie hier niet vinden." Ze geven ons nog 
enkele  practische   wenken   inzake   camouflage 
enz.   en  dan  gaan  ze.  „Heb geen   angst  voor 
ons, wij zullen zwijgen." Wanneer ze op de weg 
zijn gekomen, de sneeuw is bijna overal weg, 
gaan wij  naar  binnen. Voorbij onze feeststem- 
ming,   voorbij   al  onze  illusies. 
Wat moeten we doen? Ja, wat moeten we doen. 
De tongen raken los, elk geeft zijn of haar me- 
ning van het geval. Slotsom is: de eerste da- 
gen   moet   er   altijd   een   buiten   zijn,   om   alle 
verdachte geluiden op  tijd te kunnen  waarne- 
men.   Zorg  dragen dus,  mocht  er  onverhoopt 
worden gekletst, dat we niet overrompeld wor- 
den. Verder besluiten we, dat er nu direct een 
naar Bertus moet, hem inlichten en tevens vra- 
gen, wat er gebeuren moet. 

WIJ MOUEN BLIJVEN. 

Alpinomutsje op, regenjas aan en, om me 
«oveel mogelijk onherkenbaar te maken, 

de bril van een der dames op, fiets ik maar 
naar Bertus. Op de straatweg passeren we twee 
mensen. Ik snuit heftig mijn neus en kruip 
daarbij achter mijn zakdoek. Achter het huis 
bij Bertus zet ik mijn fiets en vind hem daar 
in gesprek met een jongeman. „Goeiedag, hoe - 
gaat het hier?" „Best jong, ook eens wger 
terug? Hoe lang blijf je hier?" Ik snap zijn 
bedoeling. Ik werk in Duitsland. Wonderlijk, 
hoe deze man op de meest bijzondere gevallen 
te allen tijde is voorbereid. Alsof het de dood- 
gewoonste zaak is, dat ik, hier 's morgens om 
10 uur kom aanzetten. Bertus is niet uit het 
veld te slaan. Voor de zoveelste maal bewijst 
hij dat. 
Er ontstaat een gesprek tussen hem, de bezoe- 
ker en mij. 
„Werkt U ook in Duitsland?" „Ja, helaas wel. 
'k Vind het er niets prettig. „Nee, ik ook niet. 
'k Zit nu al meer dan een jaar in Hamburg." 
„Nee, zo ver ben ik gelukkig niet van huis. Ik 
werk in Lehr." Liegen meneer, alsof het ge- 
drukt staat. Kwart voor elf vertrekt de bezoe- 
ker en ik ga met Bertus in huis. Ik trek een 
stoel bij en val met de deur in huis. 
„We zijn ontdekt, Bertus, vanmorgen." Geen 
enkel teken verraadt, wat er in hem omgaat 
door deze, toch ook voor hem, minder prettige 
mededeling. 
„Zo, zijn de jongens van Westering er ge- 
weest." Het is of ik het in Keulen hoor don- 
deren.  „Ja, inderdaad,   Westering noemden  ze 
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zich." ,Da's geen wonder, vroeg og laat moesten 
ze jullie vinden. Ze zijn altijd in het bos. Maar 
maak je geen zorgen, ze kunnen zwijgen. Wel 
moet je zorgen, dat ik op de hoogte ben, als 
ze terugkomen. Ze moeten niet weten, dat ik of 
een van de anderen bij jullie kom. Vrouw, wil 
je ons nog een kop koffie inschenken? Ga maar 
naar huis Ab en stel ze gerust. Vanavond ko- 
men we met z'n allen." , 
Direct vertrek ik, al voelde ik mij hier best 
op mijn gemak. Het doet je goed, even weer 
door zo'n huiselijke sfeer omringd te zijn, op 
een echte stoel te zitten. Op de terugweg kom 
ik niets tegen. Even uitkijken of iemand me 
in het bos kan zien gaan en wanneer dit niet 
het geval is, til ik de fiets op en weldra ben 
ik weer thuis. 
„Wat zei Bertus?" „O, die maakt zich geen 
zorgen." Ik vertel, wat Bertus heeft gezegd. 
Zichtbare opluchting in de keet. „Kop er maar 
weer voor, lui. Als Bertus het aandurft, kun- 
nen wij het helemaal riskeren." De hele dag 
is er stof om over te praten en voor we er op 
rekenen, is de avond in aantocht. Water halen 
is dit keer niet nodig en tegen 7 uur gaan twee 
mensen naar de weg, om ons bezoek naar de 
keet te leiden. Binnen zit alles in afwachting, 
tot de deur opengaat en Jane, Mat en Gien 
binnenkomen. Het allereerst wordt ook hun 
van de ontdekking verteld, welk verhaal, jam- 
mer genoeg, een domper op de vreugde van 
het bijeenzijn zet. 
Weer gaan er twee naar de weg, om op Bertus 
en zijn vrouw te wachten. 
Plots  stormt  er een  naar  binnen: 
„Jan, Mat, Gien,  weg.   Er komt  een  vreemde 
aan." Een paniek bijna heerst er het volgende 
ogenblik. Ieder vliegt naar buiten. Nu al ver- 
raden? Dan de rustige stem van Bertus: „Alles 
oké jongens."  „Ja, maar daar loopt iemand in 
't bos." „Zeker, dat klopt, da's Westering, die 
vanmorgen bij jè was." 
Daar begrijpen we niets van. 
„Nee, dat is ook een toevallige samenloop van 
omstandigheden." 
Als alles weer rustig bij elkaar zit, behalve de 
drie gasten uit Emmen, die buiten in het 
schuurtje staan, horen we, hoe Bertus hier 
samen met Westering komt. 
„Ik was op weg naar jullie met wat melk en 
ineens zie ik Bertus met vrouw voor me 
lopen." 
„Dag Zefat, waar gaat dat zo laat naar toe"? 
„Een eindje lopen met de vrouw." Nou, toen 
wist ik genoeg. 
„Dan kunnen we Zeker wel samen gaan, ik 
ben ook op weg naar het duikerhol." Van- 
morgen al heb ik gedacht, daar zit Bertus bij 
in, en nu ik je hier lopen zag, was het voor 
mij duidelijk." 
Bertus lacht. 
„Enfin Andries, beter dat jij het weet dan een 
ander, al vind ik het, eerlijk gezegd, verduveld 
jammer." 
Tijdens dit gesprek ben ik naar buiten ge- 
wipt en heb, samen met Ben, de jassen der 
Emmenaren ongemerkt meegenomen. Ik vind 
ze in het schuurtje. De dames rillend van kou, 
Jan met zijn eeuwige sigaretje tussen twee 
vingers. 
„'t Is in orde, hoor, het was de nieuwe man, 
alhoewel het vervelend is, dat zo iets gebeurt, 
terwijl jullie komen. Zeg, komen jullie nu 
morgenavond terug?" Ook zij zijn teleurge- 
steld, iets, wat ons, het moge vreemd zijn, 
dankbaar stemt. Immers, toch door deze teleur- 
stelling blijkt, ,dat ook zij het prettig vinden, 
elkaar even te ontmoeten. 
Men wordt onder deze omstandigheden zo 
uiterst gevoelig en het zijn juist deze kleinig- 
heden, die je in het gewone leven zonder 
meer voorbijgaan, die je nu tot dankbaarheid 
stemmen. Een goedgemeend woord, een kleine 
attentie van de kant van onze verzorgers kan 
Worden tot een feit, waaraan we soms meer 
hechten, dan aan het beste oorlogsnieuws. 
Hand aan hand gaan we naar de weg en met 
z'n drieën gaan ze weer weg. , 

(Slot volgt).      J| 

Maar naast de plicht der Overheid blijft 
er een plicht van het Nederlandse Volk. 

niet om een belofte alleen, maar om het offer, 
dat zij voor ons hebben gebracht en waar- 
van wij dagelijks de vruchten plukken in ons 
persoonlijk en gezinsleven en in allerlei 
levensverbanden, waarvan wc deel uitmaken. 
Deze plicht der dankbaarheid zij ons een ere- 
plicht. 
Zij zou ook bestaan als er geen geld werd 
gevraagd en de Regering alles beschikbaar 
stelde, maar nu er de noodzaak is aan te vul- 
len, krijgen we allen de gelegenheid dit tot 
uitdrukking te brengen in de vorm van een 
heel klein gedeelte van wat we zelf bezitten, 
krijgen we mede de gelegenheid als mede- 
werker ons aandeel in het werk te leveren. 
Bezien we deze dingen zo, dan trekken we 
ons niet terug, dan doen we dit werk niet 
mopperend, omdat het nu eenmaal niet an- 
ders kan, maar dan doen we het met blijd- 
schap en zorgen, dat '40-'45 haar taak ge- 
heel kan volbrengen. 
Dan blijven we onze eigen verantwoordelijk- 
heid gevoelen. Dan is de zaak van de ver- 
zorging onze zaak. Alleen zo kan de Stich- 
ting haar werk doen. Het is niet genoeg dat 
er een apparatuur is van functionarissen. De 
omvang van het werk brengt mee dat dezen 
er moeten zijn, al moet hun aantal zo klein 
mogelijk worden gehouden. Daarachter 
moet staan een leger van medewerkers dat 
het werk draagt en steunt en ons volk op- 
roept  tot een  onverflauwde belangstelling. 

\A/ e 9aan duS in2amelen- Maar hoe? Ver- 
VV wacht van mij niet een uiteenzetting 

van de voor- en nadelen van allerlei inzame- 
lingsmethoden. De ervaring heeft geleerd 
dat geen enkele methode zoveel voordelen 
biedt boven een andere, dat zij zonder meer 
voor het gehele land kan worden aanbevolen. 
De toestanden in de verschillende delen vaa 
het land zijn daarvoor te uiteenlopend. 
Wanneer ik vraag naar het hoe, bedoel ik 
meer, dat de inzameling de actie moet zijn 
om elke Nederlander de gelegenheid te bie- 
den zijn bijdrage te leveren. Het spreekt wel 
vanzelf, dat wij daarom een beroep moeten 
doen op het beste wat in elk mensenhart 
leeft. Bovendien moet het geschieden op een 
wijze, die voor de nagelaten betrekkingen 

,niet stotend is. 

Welke methode men ook kiest, het moet een 
waardige methode zijn, die getoetst moet 
worden aan het karakter van het verzor- 
gingswerk. 

De noodzaak om het benodigde bedrag bin- 
nen te krijgen zou ons kunnen verleiden die 
methode te kiezen waarvan we de beste 
resultaten verwachten. Dit brengt het gevaar 
met zich dat een inzameling het karakter 
van een bedelpartij verkrijgt en dat mag niet. 
Daarom voel ik niets voor een straatcollecte 
met rammelende bussen of voor allerlei 
toneel- en cabaretvoorstellingen, waarvan de 
netto-opbrengst voor '40-'45 is. Dit zou al- 
leen kunnen als het geheel van zo'n avond 
staat in het teken van het gebrachte offer. 

Middelburg. F. HUSON. 

(Wordt vervolgd). 
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„ripja, je moet toch wat doen om aan de kost 
1 te komen", zo klinkt dikwijls de veront- 

schuldiging voor werkzaamheden, die niet in 
overeenstemming worden geacht met eigen 
waardigheid of bekwaamheid, maar die 
slechts uit bittere noodzaak — om aan de 
kost te komen — worden verricht. Het is de 
verzuchting van veel mensen, die de wind 
tegen hebben, het is al evenzeer de verzuch- 
ting van tal van ideële instellingen, die met 
eenzelfde wind hebben te kampen. 
„Ja, je moet toch wat doen om de eindjes 
aan elkaar geknoopt te krijgen", zo peinst 
het bestuur van de Arnhemse diaconessen- 
huis-vereniging en het schrijft rebussen uit 
met prijzen, waarvan half Nederland enkele 
weken loopt te dromen. 
„Ja, je moet er toch wat op verzinnen", zo 
denken de wederopbouwers van Zutfen's 
verwoeste Walburg-toren en ze geven een 
ieder, die maar vijftig centen neer wil tellen, 
een kans op een jaar gratis leven. 
„Ja, je moet toch over iets heen weten te 
stappen, als het erom gaat twee millioen 
gulden 's jaars bijeen te krijgen," zo klaagt 
de Stichting '40-45 en organiseert, noodge- 
dwongen, een tentoonstelling van een paar 
duizend poppen, afkomstig uit alle delen van 
de wereld. 
Hoeveel waardering en bewondering wij op 
zich zelf voor al deze initiatieven ■— en in 
dit geval bijzonderlijk voor die van de Stich- 
ting — ook hebben, wij achten het een be- 
treurenswaardig verschijnsel, dat er onder 
ons volk slechts dan voldoende belangstel- 
ling en offerbereidheid voor het bereiken 
van een groots doel schijnen te kunnen wor- 
den gewekt als daarvoor in ruil nu eens dit, 
dan weer dat wordt geboden. Het zakelijke 
principe: niets voor niets, wordt in onze tijd 
ook meer en meer in toepassing gebracht 
op hét terrein der liefdadigheid. Men is nog 
wel bereid een paar kwartjes voor het een of 
andere goede doel te laten vallen als er maar 
een goede kans op een flinke prijs of — op 
zijn best — enkele ogenblikken van kunst- 
of cultureel genot aan zijn verbonden. 
Men kan dit betreuren en stoer tegen de 
stroom van egoisme in gaan roeien met een 
minimum aan resultaat; men kan ook de 
harde ongevoeligheid van de mensen erken- 
nen en die met enkele kunstgrepen ombuigen 
in een richting, die uiteindelijk toch tot ver- 
wezenlijking van het gestelde doel voert. 
Dat heeft de Stichting nu gedaan en wel op 
de minst aanstotelijke wijze: door het orga- 
niseren van een grote expositie van poppen. 
We hebben zo het gevoel, dat er heel wat 
lezers zullen zijn die een beetje laatdunkend 
hun   schouders   op   zullen   trekken   over   dit 
initiatief. „Boeh   een poppententoonstel- 
ling,   daar  zat ik  nou  verdraaid  net  op  te 
wachten  Hoe krijgen ze me zo gek  
een poppententoonstelling  het idee " 
Eerlijk gezegd waren onze verwachtingen 
aanvankelijk ook niet erg hoog gespannen, 
maar nu wij een kijkje hebben genomen 
mogen we gerust zeggen, dat alle reserves 
zijn versmolten als sneeuw voor de zon. Dat 
hadden we trouwens van te voren kunnen 
weten, alleen al, indien wc af waren gegaan 
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Een  Bretonse  pop.   afgestaan  door  een 
der Prinsessen. 
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op de geweldige belangstelling, die deze 
expositie verleden jaar in Maastricht heeft 
getrokken. In tien dagen tijds passeerden 
daar maar liefst 33.000 bezoekers deze revue 
van poppen, die eigenlijk met evenveel recht 

revue van tijden en volken mag worden ge- 
noemd. Want daarin ligt de waarde van 
deze tentoonstelling, dat men op gemakke- 
lijke maar doeltreffende wijze kennis kan 
nemen van culturele gebruiken en gewoon- 
ten van tal van volken en van denk- en 
leefwijzen van specimen van eigen bodem. 
Roman en dans mogen als uitbeelders van 
geschiedkundige tijdperken het hoogst wor- 
den gewaardeerd, als weergave van het 
karakter van een bepaald tijdvak zal men 
moeilijk beter op iets af kunnen gaan dan 
op de kleding. Kleren maken niet alleen de 
mens, het omgekeerde is evenzeer waar, de 
mensen maken de kleren en zij doen dat zeer 
bewust, in overeenstemming met hun tijd en 
hun opvattingen. 
Voor wie de  tooi  der  poppen   geen  duide- 
lijke  taal mocht spreken,  die  zal   misschien 
worden   getroffen   door   de   uitbeelding  van   \ 
volkstypen   en    persoonlijke    karakters,    tot 
uiting komende in keel fijne en kunstzinnig 
vervaardigde bijna levende poppen.  En wie 
gevoelig   is  voor   de   caricaturale afbeelding 
van personen uit deze en oudere tijden, ook 
hij kan op deze tentoonstelling terecht. 
We   treden   niet   in   details,   de   dagbladen 
hebben dit al uitvoerig gedaan, maar we ho- 
pen  met deze  korte  uiteenzetting  veler  be- 
langstelling te hebben gewekt. 
Als U  er  de  tijd  en  de gelegenheid  voor 
zult kunnen vinden, bezoekt dan de interna- 
tionale   poppententoonstelling   ten   bate   van 
de Stichting en vergeet dan vooral niet uw 
kinderen mee te nemen. 
Onderwijzers,  dit is iets voor uw klas! 

TOON. 

KOERIERSTER 
Ze zat tegenover ons in de lampverlichte 

huiskamer en vertelde. Het was een 
geschiedenis, die vreemd aandeed in de we- 
reld van 1949, waarin zo ontstellend veel 
vergeten is en het soms lijkt alsof alleen de 
New Look en het programma van de Bonte 
Dinsdagavondtrein belangrijk genoeg zijn 
om over te spreken. 

Ze was koerierster geweest en vertelde 
haar verhaal, zonder opsmuk en zonder bra- 
vour. Ja, soms was het alsof ze niet tot ons 
sprak, doch alleen al het vreselijke, dat ge- 
schied was, voor zichzelf hardop overdacht: 
haar illegale loopbaan, samen met haar ver- 
loofde totdat de strijd van hem eindigde door 
zijn arrestatie en hij kort daarop viel voor het 
executie-peloton om nu te rusten op de Ere- 
begraafplaast in de duinen bij Overveen, ver 
van haar woonplaats. Zij werkte door, tot- 
dat de Grüne ook haar vond en ze naar 
Scheveningen werd getransporteerd, naar 
het gebouw met de naam, die gelijk staat aan 
foltering, pijn en ellende. En morgen zou ze 
het graf  van  haar  verloofde  bezoeken  
De volgende dag regende het, eerst lang- 
zaam, daarna viel het water in stromen. Toch 
ging ze, met haar vriendin. In Haarlem bleek 
dat de bus alleen 's zomers tot de Erebe- 
graafplaats reed en nu slechts tot het dorp 
Overveen. Vandaar liepen ze langs de on- 
eindig lijkende Zeeweg, waar wind en regen 
vrij spel schenen te hebben. Liften mocht 
niet baten, een grote auto met een heer en 
een dame reed verder, alsof ze niet in regen 
en kou stonden en het geen winter was. 

Bij de Erebegraafplaats was de auto gepar- 
keerd, de heer en de dame stonden bij een 
graf. De koerierster en haar vriendin bogen 
zich over de steen met de zo geliefde naam 
en legden er bloemen op. Gestadig stroomde 
de regen neer uit een loodgrijze hemel en 
viel op vier roerloze mensenfiguren, met hun 
verdriet temidden van de honderden zerken 
van hen, die de diepe betekenis van het be- 
grip naastenliefde beseften, er voor streden 
en er tenslotte voor vielen. 
Bijna gelijk met de twee meisjes verliet de 
auto het Kerkhof en passeerde haar op de 
klimmende asfaltweg naar Haarlem. Zij lie- 
pen verder, doornat en ijskoud. Twee maal 
twee mensen, met hetzelfde verdriet, die el- 
kaar konden helpen en het niet deden. 
Laat ons toch nooit vergeten, dat we eens 
samen hebben gestreden voor een betere 
wereld, een strijd die niet werd beëindigd 
in Mei 1945, toen op het front in Europa 
het laatste schot viel; maar die wordt voort- 
gezet zolang er mensen op de aarde zullen 
zijn. En voor een betere wereld zijn hulp- 
vaardigheid en menslievendheid eén eerste 
vereiste, ook al heeft de één een fonkelende 
auto en moet de ander lopen, of al staat de 
één een paar treden hoger op de na-oorlogse 
ladder dan zijn medestrijder uit de bezet- 
tingstijd. Het gaat om de verwezenlijking van 
het grote ideaal van hen, die daar nu rusten 
op de Erebegraafplaats, omdat zij er zelfs 
hun leven voor over hadden, en geldt voor 
een ieder, maar voor ons wel zeer in het bij- 
zonder. Verstaan wij onze plicht? 

FREEK. 
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„Ik heb mooi werk en ik doe het voor mijn 
vaderland. Als K eens wist, wat een heimwee 
ik heb naar huis en naar U allen, maar ik mag 
en  kan dit werk niet in de steek laten". 

.J 

Jacques de Weert 
„Zwarte Jacques". 

Geboren 10 April 1921 te Zundert (NB). 
Vermoedelijk  gefusilleerd op   5 Septem- 

ber 19f4 in Vught. 

Juridisch student te Nijmegen. 

Een van de pioniers van het vervalsings- 
werk, de grondlegger vam de FC, was 

„Zwarte Jacques", een juridisch student 
aan de R.K. universiteit te Nijmegen. De 
eerste belangrijke stap, die hij op het ter- 
rein van de vervalsingen deed, was het 
op uitstekende wijze vervalsen van het 
spoorwegabonnement voor rijksambtena- 
ren, de zgn. rijksdienstkaart 2e klasse, 
welke vervalsing de soms dag aan dag 
reizende illegale werkers zeer ten nutte 
kwam. Via het door Jacques gestichte 
uitgiftekantoor voor falsificaties, werd dit 
abonnement aan belangrijke figuren in het 
verzet uitgereikt. In dezelfde tijd ver- 
scheen de valse politielegitimatie, waar- 
van de waarde — met name voor de KP. 
— wel niet nader uiteengezet zal behoe- 
ven te worden. Daarop volgden in een 
steeds hoger tempo andere vervalsingen, 
waaronder de hierboven genoemde valse 
inlegvellen. 
Aan het einde van 1943 werden door 
Jacques besprekingen gevoerd met de LO. 
en na enkele maanden werd besloten de 
falsificatiegroep „Jacques" om te dopen 
tot FC.-LO.; leider hiervan zou Jacques 
worden.   Ondanks   zijn   jeugdige   leeftijd 
— hij was toen pas 22 jaar oud — werd 
Jacques door allen als chef geaccepteerd, 
omdat een ieder de capaciteiten van deze 
bezielende figuur volkomen  erkende. 
Op Donderdag, 29 Maart 1944 zou de 
combinatie FC.-LO. tot stand worden ge- 
bracht, maar de Woensdag daarvoor wer- 
den Jacques en zijn koerierster in Amster- 
dam gearresteerd. Hij had juist een nieuw 
adres gezocht, omdat het oude niet meer 
veilig was. Er stonden daar echter nog 
een paar koffers met waardevol materiaal, 
die voor het vervalsingswerk van het 
grootste belang waren. Met de bewoon- 
ster van het bewuste adres had Jacques 
afgesprgjeen, dat hij vóór zijn komst zou 
opbellen en vragen of hij op bezoek 
mocht komen. Was er iets niet in orde, 
dan zou deze dame antwoorden: Ja. komt 
U maar, Als er ^een gevaar was, zou het 
antwoord luiden: Neen, vandaag komt 
U niet gelegen. 
Jacques belde op en stelde zijn vraag. De 
dame antwoordde: Neen, U kunt niet ko- 
men. Dit zou dus betekenen, dat alles vei- 
lig was. Toen Jacques en zijn koerierster 
het huis echter betraden, werden zij on- 
middellijk gearresteerd en hoewel het 
Jacques in een worsteling gelukte zijn 
pistool te trekken en te schieten, sloecveen 
van de SD.-ers zijn arm weg en de kogel 

Toen Nederland werd bevrijd, tel- 
de de falsificatie-centrale van de 

LO.,    kortweg    genoemd   FC-LO., 
negenhonderd     medewerkers,     ver- 
spreid over het gehele land   en   be- 
schikte zij over onbegrensde moge- 
lijkheden op het gebied van verval- 
singen. Vele honderden illegale wer- 
kers hadden tijdens de bezetting van 
de FC. de papieren ontvangen, die 
zij nodig hadden om hun ware iden- 
titeit te verbergen. Door deze papie- 
ren,  die  varieerden tussen het een- 
voudigste bewijs van vrijstelling van 
de arbeidsinzet en complete politie- 
legitimaties, heeft de illegale werker 
zijn    bewegingsvrijheid    gehad.   En 
hoeveel duizenden  bonkaarten méér 
hadden er gekraakt moeten worden, 
als  de FC.  geen   valse  inlegvellen, 
waarop de bonkaarten bij de distri- 
butiediensten betrokken konden wor- 
den, had geleverd? 

vloog in de muur. Daarop werd hij over- 
weldigd. Waarschijnlijk heeft de bewoon- 
ster van het huis, zenuwachtig geworden 
door de aanwezigheid van de SD., Jac- 
ques willen waarschuwen en de daarvoor 
geldende afspraak vergeten. 
Jacques en zijn koerierster werden naar 
het Oranjehotel in Scheveningen gebracht; 
toen de Duitsers dit ontruimden, brachten 
zij hen over naar Vught en enkele weken 
later vandaar naar Haaren. Daar hebben 
zijn ouders hem nog. mogen bezoeken en 
spreken. Ondanks de Duitse bewaking, 
onder wier toezicht deze ontmoeting 
plaats vond, wist Jacques nog waarschu- 
wingen voor enkele medewerkers te 
geven. 
Over het verdere verloop van zijn gevan- 
genschap zijn de berichten tegenstrijdig. 
Er zijn verklaringen van mensen, die hem 
na September in Duitse kampen of in de 
Russische zone menen gezien te hebben. 
Het afwikkelingsbureau van het kamp 
Vught bericht echter, dat hij op 5 Septem- 
ber 1944 werd gefusilleerd en op 9 Sep- 
tember gecremeerd. 

Iacques was nog jong, toen hij de on- 
gelijke strijd begon. Maar allen, die 

hem kenden, voelden zich steeds opnieuw 
door zijn enthousiasme en doorzettings- 
vermogen   gedrongen   tot  nog intensiever 

verzet. Hij zelf ging daarin voor, want 
niet alleen op het gebied van de verval- 
singen bewoog hij zich, naast zijn drukke 
werkzaamheden voor de FC. verrichtte hij 
spionnage, terwijl hij bovendien contact 
had met de KP. Hij nam o.a. deel aan de 
overval op het politiebureau te Heerlen, 
waarbij een aantal wapens werden buit- 
gemaakt. 
Bij een bezoek aan zijn ouderlijk huis zei 
hij zelf van dit werk eens: „Ik heb mooi 
werk en ik doe het voor mijn vaderland. 
Als U eens wist, wat een heimwee ik heb 
naar huis en naar U allen, maar ik mag 
en kan het werk niet in de steek laten". 
Hoe principieel hij dit werk bezag, bleek 
wel uit de gedachte, die bij hem leefde, 
dat hij na de bevrijding verantwoording 
zou moeten afleggen van zijn doen en 
laten, ook wat de financiën betreft. Daar- 
om verzocht hij zijn ouders zijn kamer en 
levensonderhoud voor hem te blijven be- 
talen; slechts de onkosten van zijn illegale 
werk mocht hij naar zijn mening aan de 
organisatie in rekening brengen. 
Zijn leven in de illegaliteit was er een van 
reizen en trekken, en in tegenstelling tot 
zijn vroegere verlangen naar comfort leef- 
de hij zeer sober. 
Zijn    bijna    spreekwoordelijk    geworden 
zwijgzaamheid, heeft hij ook doorgevoerd 
tijdens zijn gevangenschap en geen enkel 
adres is de SD door zijn arrestatie wijzer 
geworden;   niemand  werd door   hem   ge- 
arresteerd.   Een  illegaal  werker   in   Den 
Bosch zei  later:   „Jacques  kwam   dikwijls 
bij mij, maar toen ik wist, dat hij gevan- 
gen genomen was, heb ik geen ogenblik 
angst gehad. Ik wist, dat het voor mij de 
kogel zou betekenen, als hij mijn naam bij 
de SD. noemde, maar ik wist ook, dat hij 
mij niet verraden zou". 
In   het  herdenken   van   Zwarte   Jacques 
ligt de herinnering aan  de man, die  een 
organisatie    grondvestte,    waardoor    het 
verzet van de.zo onontbeerlijke papieren 
werd  voorzien;   ligt  de   herinnering   aan 
hem,    die    duizenden   onderduikers    van 
bonkaarten   voorzag   en   tientallen   KP.- 
ers ontlastte van de taak die bonkaarten 
door  gevaarlijke  overvallen   te  bemachti- 
gen; die zijn studie in het recht afbrak om 
dat recht en de vrijheid in een werkelijke, 
harde strijd te verdedigen; die zijn leven 
gaf,  omdat  hij  de zaak  van  vrijheid  en 
recht hoger achtte dan zijn eigen bestaan. 

(Enkele gegevens zijn ontleend aan .,De College- 
klok", jaarboek van het bisschoppellijke college 
te Roermond). 
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Carnaval der Desperado's 
(deel 2) 

door:  Noëll  de Gaulle. 
Uitg. De Bezige Bij, A'dam. 

et komt meer voor, dat 
■ recensenten, die als zeer 

ter zake kundig mogen wor- 
den beschouwd, een volko- 
men tegengesteld oordeel 
over een boek neerschrijven. 

En het verwondert ons niet, dat zulk een lot 
ook het „Carnaval der Desperado's" van 
Noël de Gaulle beschoren is. Want dit werk, 
waarvan wij thans het tweede deel voor ons 
hebben, bergt elementen in zich, die zowel 
een lofprijzing als een verguizing rechtvaar- 
digen. Zoals de, zwarte spleten in het carna- 
valsmasker op de omslag zowel nietszeggend 
als fascinerend kunnen, zijn, zo is het ook met 
het boek zelf. 
Soms is het een aaneenrijging van de meest 
wonderbaarlijke gebeurtenissen, die —■ al 
moge het waar zijn, dat de werkelijkheid dik- 
wijls onwaarschijnlijker is dan de fantasie — 
een zo ongeloofwaardig geheel vormen, dat 
men er soms de schouders over moet ophalen. 
Men kan het leven niet afmeten aan een ver- 
zameling rariteiten, evenmin als men de ille- 
galiteit kan beschrijven, door een verzameling 
van de wonderlijkste gebeurtenissen als norm- 
gevend te beschouwen. En wij nemen het 
Noël de Gaulle kwalijk, dat hij — mogelijk 

als concessie aan het grote publiek — geen 
gelegenheid laat voorbij gaan om de vrouw 
in het iH*gale Spel te brengen en dan meestal 
zo, dat zij een spel met de man of de man 
een spel met haar speelt. Wie distels in een 
weiland ontdekt — en wie zal ontkennen, 
dat ze er zijn — geeft een onjuist beeld van 
dat weiland door alleen de distels te foto- 
graferen, met ergens in de hoek nog een 
klein stukje mals gras. 
Waar de Gaulle zo te werk gaat is zijn boek 
nietszeggend, banaal soms. 
Maar elders komt hij ver daarbovenuit. De 
tekening van Pim de Gorilla (King Kong) 
is meesterlijk. Daar toont de Gaulle zich een 
schrijver van formaat, die een waarlijk niet 
eenvoudige opdracht op sublieme wijze ver- 
vult. In deze oer-mens liggen het kinderlijke, 
de achterdocht, de bravour en het dierlijke 
zodanig verweven, dat zijn verraad ons niet 
meer verbaast. 
Helaas zoeken We tevergeefs naar de te- 
genspeler van formaat voor deze gorilla. 
Even hopen we die te vinden in Bordewijck, 
de veearts van de Maaseilanden, „zeer gods- 
dienstig, orthodox-illegaal, heldhaftig en ma- 
thematisch precies en practisch". Hij loopt 
in Londen met z'n kop tegen de muur van 
bureaucratie en besluit dan maar een oplei- 
diög als parachutist te volgen om naar z'n 
jongens te kunnen terugkeren. Bij z'n laat- 
ste oefensprong kneust hij z'n ruggegraat en 
blijft invalide. Fouché had hem, toen hij het 
besluit nam als parachutist dienst te nemen, 
een bijbel cadeau gedaan en er eigenhandig 
de woorden in geschreven: „Aangeboden aan 
Majoor Dr. W. Bordewijck, een dapper Ne- 
derlander, een braaf mens en een goed 
vriend. Wanneer gij zult uittrekken tot de 
strijd tegen uwe vijanden, en zult zien zijn 
paarden en wagenen, een volk meerder dan 
gij, zo zult gij voor hen niet vrezen; want 
de Here, uw God, is met u,Die u uit Egyp- 
teland   heeft   opgevoerd."   Als  Fouché   van 

het ongeluk hoort, zegt hij: „Was ie maar 
doodgevallen. Want nu blijft-ie trier de boel 
dwars zitten. " Deze passage over Bordewijck 
is van een wonderlijke kracht. 
Helaas speelt de figuur van Bordewijck een 
bescheiden, rol in dit boek. Hier liet Noël 
de Gaulle een kans glippen, zijn boek op 
hoger plan te brengen. De weinige bladzij- 
den aan Bordewijck gewijd, tonen echter 
overduidelijk aan, dat de schijver daartoe 
wel de capaciteiten heeft, 't Is of hij in de 
figuur van Bordewijck terloops wil goedma- 
ken wat hij aan een bepaalde sector van het 
verzet — die mede door godsdienstige mo- 
tieven geleid werd — tekort deed. Eenzelfde 
gevoel krijgt men als de schrijver de LKP. 
terloops een veer op de hoed steekt, maar 
het verhaal als geheel in de kringen van 
CS. VI en RVV. laat spelen. In een figuur 
als van Bordewijck had hij de LKP. recht 
kunnen laten wedervaren. Hij verzuimde die 
kans. 
Het belangrijkste in dit boek is de tekening 
van de verhoudingen en het verraad in de 
Londense geheime diensten. Daarvan krijgt 
men een nare smaak in de mond. Tijdens het 
lezen kan men soms in eerlijke verontwaar- 
diging met de vuist op tafel slaan. Ge kunt 
erbij knarsetanden en u een paar verwensin- 
gen laten ontvallen. Maar ge voelt ook een 
warme genegenheid voor kerels, die ondanks 
alles doorzetten, die één waren met de vech- 
ters en gezochten hier, wier hart bij ons was 
en die ons nooit in de steek lieten. 
Het kan ons spijten, dat Noël de Gaulle de 
kansen om van zijn boek een waarachtig, 
groots monument voor het verzet te bouwen, 
heeft laten glippen. Hij heeft er ontegen- 
zeggelijk de capaciteiten voor. Maar bij alle 
bezwaren, die wij tegen zijn boek hebben, 
blijft er toch zeer veel te waarderen. Wie het 
nutteloze en waardeloze weet af te pellen, 
houdt zeker een waardevolle kern over. 

AD. 

•Sf A D V E  R T E  N T I  E  -  R  UB  R  I  E  K * 

• SUs U per auto de wereld rond zwerft en 
U komt door AMERSFOORT kuni U de 
hulp voot^ Uw AUTO vtnden bij de 

N.V. HENRI NEFKENS 

Drukkerij H. J. Koersen & Zn. 

SINGEL 281 

TEL.  32239 

AMSTERDAM-C. 

PERIODIEKEN EN 
KAHDELSOIIUKWEliK 

Bewakingslroepen N.B.S. 
Frederik-kazerne 

Den Haag 
Welke groeps- of wacht- 
commandant kan mij namen 
opgeven van B.S.ers, die bij 
B T. Fredenk kazerne na de 
bevrijding dienst deden ? 
Br. onder nr. 1310 aan het 
bureau van dit b'ad. 

n A. A. LIGTERINKs 
BOUWBEDRIJF 

Herm.Elcomusstraat 25 
Zuilen - Telet.  13788 

Woning- 
Bruggen- en 
Wegenbouw 

BISKWIE 

KOEK 

BESCHUIT 

^ „Uan düMM^-ejn van UeMe 
Hoedt men ÜAaad 6-ij, 
Van der Sterre 

Bergmaan 322, ^46294    _ ) Rotterdam 
=    Stadhoudersweq  106, tel. 46274 > 
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*   Uit naam van ons allen    *- 
BESTE FRITS, 

rp igenlijk vind ik het reuze vervelend, dat 
i—t deze brief via „De Zwerver" naar je toe 
moet. Het is in ogenblikken als deze toch al 
zo moeilijk, om in  woorden te zeggen, wat 
je denkt — en feitelijk nog beter: wat je diep 
in je hart voelt. En het is helemaal erg, als 
je dit dan op krantenpapier moet doen, dat 
onder de ogen van iedereen komt. Neen, het 
liefst zou ik nu maar zo stilletjes bij je bed 
komen staan — zoals jij zelf dat eens deed 
bij onze Lodewijk — om je zonder één woord 
de zekerheid te geven, dat je ook in je verre 
eenzaamheid niet alleen bent. 
Maar de jongens wilden het anders. ~~ Of 
wat zeg ik? De jongens en de meisjes, de 
mannen en vrouwen, ze wilden het allemaal 
anders. Uit naam van hen allen moest ik je 
schrijven.  En   daarom   doe  ik het  eigenlijk 
toch wel graag, al was het alleen maar om 
je te laten zien, dat we jou. maar vooral, je 
ideaal, nog lang niet vergeten zijn. 
Natuurlijk, we zijn wel erg geschrokken, toen 
we hoorden, dat jij een ongeluk had gehad en 
gewond  was   —   en  niet   minder  natuurlijk 
hopen   we  allemaal,   dat   Gods   Vaderlijke 
hand, die je reeds zo dikwijls en meermalen 
zo zichtbaar beschermde, je  ook deze keer 
weer naar het leven zal terugvoeren   (naar 
het leven èn het volle drukke werk, anders 
zou je niet meer de Frits zijn, die we ken- 
nen) — maar dat hoef ik je niet te zeggen. 
Daarvoor   weet je zelf   veel  te goed, welke 
plaats jij in onze  harten  inneemt —   neen, 
maar weet je wat ik nu juist zo fijn vind van 
deze gezamenlijke  brief?  —   dat jij daaruit 
kunt merken, dat al je gepraat (mag ik het 
zo wel noemen, hè?) en al je werk en vooral 
je voorbeeld, niet te vergeefs is geweest. 
Buitenstaanders   zullen   er  natuurlijk   weer 
niets   van   begrijpen,   dat   uitgerekend   een 
Pastoor de tolk van allen moet zijn, om aan 
die gewonde Dominee in Indië te vertellen, 
dat ze met hem meeleven. Maar wij weten, 
en   nogmaals wij  voelen   nog  beter,  dat dit 
het  beste  is,   wat   wij jou op het   ogenblik 
kunnen geven. Het beste, dat je ons altijd 
weer trachtte te leren. Het beste, dat je ons 
als een  ideaal deed zien. Het beste,  waar- 
voor zelfs alle gebrachte offers niet te groot 
zijn geweest — zoals jij zo dikwijls zei. Neen, 
Frits, we zijn het — die levensles van jou -~ 
niet vergeten, en daarom komen we gezamen- 
lijk. 
Natuurlijk uit meeleven en meevoelen, maar 
toch ook wel, om weer een beetje van je te 
leren. Het klinkt, vooral nu, wel enigszins 
egoïstisch van ons, maar heb jij je roeping 
van God niet altijd opgevat als een taak om 
anderen te leiden, en zou die leiderstaak in 

het lijden nu eindigen? Altijd ben je er op uit 
geweest, niet enkel in woorden, maar vooral 
ook in de daad, één te zijn met de jongens. 
Daarom was je hier „de Zwerver", en daar- 
om werd je daar opnieuw „de Zwerver". On- 
danks   je   jaren,    welke   je   vrijstelden    — 

Pastoor „Victor" schrijft een brief aan 
„Frits de Zwerver", die als legerpre- 
dikant in de tropen een auto-ongeval 
heeft gehad. 

s 

ondanks je gezin, dat je bond aan het land, 
ben je toch naar Indonesië gegaan, om mèt 
ónze jongens de inspanning en vermoeienis- 
sen van het tropenleven te dragen. Maar 
daarom zijn we er ook zeker van, dat je na 
alles ook in het offer, dat thans van je ge- 
vraagd WOTdt, de levensles zult doortrekken, 
welke je ons zo«dikwijls hebt voorgezegd: dat 
alleen het offer, naar het onovertroffen voor- 
beeld van Christus' Offer, mens en wereld 
gelukkig kan maken. 
Zeker, het zal niet meevallen. Je bent lelijk 
sttl gelegd (wat klinkt dat vreemd, als we aan 
jou denken!) en vooral wanneer je misschien 
al weer wat aan het opknappen bent. zal je 

dit zwaar vallen. Het werk trekt. Het werk 
en de jongens. 
Maar weet dan. Frits, dat wij. — ooA: wij 
allen —. rond je bed staan misschien met 
heel weinig woorden, doch met een gebed in 
ons hart. Wij allen. — mogelijk verschillend 
van toonaard en verschillend van woordkeus, 
doch in ieder geval met één verlangen en één 
gedachte: dat Gods Wil aan jou voltrokken 
moge worden — dat Zijn Zegen jou moge 
sterken in je eenzame en moeilijke uren — 
dat Zijn Kracht je weer terug moge schen- 
ken aan ons. 
'n Gebed echter, waarin we ook haar en 
hen zullen insluiten, die we in deze brief niet 
anders kunnen benoemen dan als je dierbare 
vrouw en kinderen. Moge onze Hemelse Va- 
der hen in deze dagen bijstaan en sterken, op 
de voorspraak van ons gebed, doch vooral 
omwille van de liefde en bezorgdheid, welke 
haar man en vader steeds had en heeft voor 
de vrouwen en kinderen van onze broeders, 
die vielen. 
Frits, we zijn bij je. 

Hartelijke groet uit naam van ons allen. 

je VICTOR. 
Rotterdam. 12 April 1949. 
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Opstanding 
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Juicht, aarde juicht.  De  Heer is opgestaan. 
Geen dood kan ons van angst doen beven. 
Het isGods Zoon die alles heeft voldaan 
Wat ook deez' toekomst nog kan geven. 
Vreest niet: De Heer is waarlijk opgestaan! 

Juicht, broeders juicht. De Heer is opgestaan. 
Geen macht, hoe sterk, kon  Zijn graf bewaken', 
Hij overwon de dood en gaat vooraan, 
Welk gevaar kan ons dan  nog genaken. 
Vreest niet:  De Heer  is waarlijk opgestaan! 

Juicht, wereld juicht, De Heer is opgestaan. 
Geen mens kan hel en dood ooit overwinnen. 
Zie,  Christus Zelf heeft het voor ons gedaan' 
En  roept ons allen tot een nieuw beginnen 
Vreest niet: De Heer is waarlijk opgestaan. 

luicht, volken juicht. De Heer is opgestaan 
Uw macht moog. uit het 0ost. of Westen ko 

L»e sterkste macht heeft Hij  teniet gedaan 
En Jezus  Christus werd  de .macht der vromen. 
Vreest dan:  Christus is waarlijk opgestaan! 

Harm. de Jong. 
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ZUID-AFKIKA 

JLn „Die Kerkblad", orgaan van de Hcrv. 
Kerk van Zuid-Afr ka, staat o.m. het volgende: 

„Blykbaar kan die. Nederlandse volk die 
Duitse besettihg tydens die afgelope We- 
reldoorlog nie vergeet nie; gereeld sien nuwe 
werke die lig wat een of ander aspek van 
daardie donker dae beskrywe. Vir ons in 
Suid~Afrika is dit moeilik, so nie onmoontlik 
nie, om ons volkomen te verplaats in die gees- 
telike dampkring waarin die Nederlander 
vandag lewe, veral wat betref sy houding 
teenor die volke wat aan die jongste oorlog 
deelgeneem het. 'n Boek soos „De Levens-^ 
roman van Johannes Post" kan dus beswaar- 
lik tot die hart van die Christen-Afrikaner 
spreek. Blywende inspirasie sal daarvan ook 
nie uitgaan nie, omdat dit te veel die produk 
is van 'n abnormale geestestoestand wat selfs 
die verbreking van die sedewet tot 'n deug 
kan verhef. Johannes Post, 'n dapper man 
en 'n oortuigde Calvinis, beskou dit byvoor- 
beeld as sy plig om keer op keer die'negen- 
de gebod te oortree, omdat hy „die Duitsers 
nie as sy naaste beskou nie." 

Ziehier een product van een „abnormale gees- 
tesgesteldheid" in Zuid-Afrika. „Blijkbaar 
kan het Zuid-Afrikaanse volk de Engelse 
overval van 1899 nog steeds niet vergeten". 
Het leeft nog altijd uit een ressentiment 
tegen de Engelsen en zodoende consequent 
uit een soort geblinddoekte mildheid tegen- 
over alles wat Duits is. 
De Afrikaners moeten intussen langzamer- 
hand gaan begrijpen, dat er verschil was 
tussen „die volke wat aan die jongste oor- 
log deelgeneem het"; dat Duitsland onrecht 
pleegde door zijn overval en verschrikkelijk 
onrecht pleegde tegen de bevolking der be- 
zette gebieden. 
Wij weten zeer goed, dat het een gewetens- 
conflict was, bewust te liegen tegen de Duit- 
sers. Maar het verzet had dit conflict niet 
gezocht. Het werd ons door de Duitsers op- 
gedrongen; een Duitser kon onder bepaalde 
omstandigheden je naaste zijn. inderdaad; 
maar in alle onrecht, dat hij tegen Nederland- 
se burgers bedreef, was hij allereerst een 
vijand, iemand die bestreden moest worden 
in zijn onrecht. 
Wij vragen de steller van dit stuk: Als men 
een Jood verborgen had en de Duitsers kwa- 
men aan de deur vragen, of er een Jood in 
huis was, had men dan het recht, ja, te zeg- 
gen, bij de wetenschap, dat de Jood meege- 
nomen en bijna zeker vergast zou worden? 
Welk antwoord zou in dat geval christelijk 
geweest zijn: Ja of neen? Wij hebben ge- 
leerd, neen te zeggen. We hopen, dat men 
dit in Zuid-Afrika langzamerhand gaat be- 
grijpen   en   dat   men   aldaar   zuiverder   gaat 

„DE ZWERVER " 
weekblad der 

GOIWN.   en    LO. - L K P. - Stichting 
Adres   Redactie    en    Administratie: 
Prins  Hendrikkade  152 —  A'dam-C. 
Telefoon: Redactie  : 44566 

Administratie: 41063 
Giro:   No.   109588   t.n.v.   LO.-LKP.- 
Stkhting (zelfde adres). 

Abonnementsprijs       f 1.50  per  kwart. 
Luchtpostabonnem.   f4.50 per kwart. 

L      Advertenties:   per    m.m.     f 0.15. 
Contracten...: Prijzen op aanvraag. A 

"^ (Grootmoeder %r 

C5S\   rootmoeder woonde in een  klein boerengedoetje aan een bosrand. Het was een 
oud huis met een laag dak, roet op het dak boven de zijdeur wat huislook, zoals 

T men dat bij  die oude huizen  placht te zien, en  aan  de  zuidgevcl een  druiven- 
wingerd.  Grootmoeder woonde daar alleen, zij  mestte een  varkentje,  molk een 

geit, en verzorgde wat kippen. En dan was er nog de hond Jan. 
In de zomer zat Grootmoeder veel op de bank onder de druivenwingerd, en 's winters 
zat Grootmoeder voor het raam van de middelste   kamer  te breien. 
Grootmoeder bemoeide zich niet veel met de wereld en zij teerde op de herinneringen 
uit haar rijke leven. Rondom Grootmoeder was rust. — Doch in de Meidagen van 1940 
werd ook die rust rondom Grootmoeder voor een wijle gestoord. Als de vliegtuigen laag 
boven haar gedoetje ronkten, was dat voor Grootmoeder iets onwezenlijks. Zoiets zag 
men vroeger niet! En toen later op de dag haar zoon Dirk van de Langekamp kwam 
zeggen, dat er oorlog was, vond Grootmoeder dat nog iets onwezenlijks! En bij dat 
alles zocht en vond Grootmoeder troost in het grote boek met het koperen beslag, dat 
in de middelste kamer op een klein tafeltje-lag. 
Grootmoeder merkte niet veel van de oorlog, totdat haar zoon Dirk van de Langekamp 
haar kwam zeggen, dat ze 's avonds na een bepaald uur binnen moest blijven. En 
Dirk plakte strookjes papier op de halve maantjes in de luiken voor het middelste raam. 
Dat moest, zei Dirk, van de Duitsers, omdat het oorlog was. Dan moest Grootmoeder 
ook zorgen, dat als het donker was geen licht uitstraalde. Grootmoeder gaf daar nauw- 
keurig acht op, doch ze bleef het, iets onwezenlijks vinden. 
Toen — het was enkele maanden later — kwam de Dominee van de kleine kerk aan 
Grootmoeder vragen of ze een vervolgd Jodenmeisje tijdelijk in haar gedoetje wilde op- 
nemen. Waarom zou Grootmoeder dat niet willen? En zo werd in het kleine opkamer- 
tje, naast het middelste raam, het vervolgde Jodenmeisje gehuisvest. Grootmoeder 
sprak er met niemand over. 
Na enkele maanden ging het Jodenmeisje weer weg. Kort daarop kwam de Notaris. De 
Notaris had een vriend, die zich soms moest verbergen, omdat hij iets deed, dat de 
Duitsers niet welgevallig was. Het opkamertje is vrij. Mijnheer de Notaris, zei Groot- 
moeder! Die vriend van de Notaris kwam soms op de meest onmogelijke late uren, als 
Grootmoeder al lang op bed lag. Maar als de hond Jan begon te grommen, dan wist 
Grootmoeder wat dat betekende, en  dan werd de deur ontsloten. 
Later — heel veel later — kwam die vriend van de Notaris niet meer, en de Notaris ver- 
telde Grootmoeder, dat hij gearresteerd was door de Duitsers. Grootmoeder heeft daar 
veel verdriet over gehad. « 
In 1943--in de zomer— kwam haar zoon Dirk vertellen, dat haar kleinzoon voor de 
arbeidsinzet naar Duitsland moest. Om precies te zijn: naar Keulen. En toen die klein- 
zoon afscheid kwam nemen — men verteTde Grootmoeder aanvankelijk niet, dat hij ging 
onderduiken — heeft zij het gezicht van haar kleinzoon in haar oude magere handen 
genomen — en het jvaren troostende handen — en ze gaf hem een zakje met bruine 
bonen, en een stuk spek, en een pakje tabak. En toen hij al bij de buitendeur was, 
heeft ze hem teruggeroepen en nog een paar .doosjes lucifers in zijn jaszak gestopt- 
Grootmoeder heeft die nacht weinig geslapen. Ze lag aldoor naar het helder schij- 
nende maanlicht te kijken, en luisterde naar het tikken van de oude Friese klok. Toen 
was het, dat de hond Jan begon te grommen! Grootmoeder heeft toen de deur open- 
gedaan, want zij dacht aan de vriend van de Notaris. Doch het was niet de vriend van 
de Notaris. Het was een Engelse piloot, die zwaar gewond was. Grootmoeder heeft 
hem meegenomen naar het opkamertje naast het middelste raam en heeft midden in 
de nacht de dokter gehaald. En toen de dokter kwam, heeft hij direct met zijn auto een 
andere dokter, die nog kundiger was, uit de stad gehaald. En samen hebben ze de 
kogel uit de borst^ van de piloot gehaald. En toen spraken de dokters over een verpleeg- 
ster. Maar Grootmoeder, die bij de Grootheid gediend had, heeft toen gezegd, dat zij de 
gewonde zou verplegen. En dit heeft Grootmoeder gedaan — vele dagen en nachten lang 
—en niemand heeft het geweten. Daarvoor heeft Grootmoeder na de bevrijding een 
onderscheiding   gekregen   van   het   Geallieerd Opperbevel. 
Meester wilde dat in de krant zetten van die onderscheiding. Doch Grootmoeder wilde 
daar niets van weten. Grootmoeder zei: als ik iets gedaan heb, heb ik dat niet gedaan om 
in de krant te komen. 

Na de bevrijding heeft Grootmoeder nog vele dagen in de zomer onder de druivenwin- 
gerd gezeten. Naast haar zat de hond Jan. En nog vele dagen heeft zij in de winter 
voor het middelste raam zitten breien. Doch ten leste heeft zij haar moede hoofd neerge- 
legd  en   is   zij   de  weg   gegaan,   die   alle  vlees gaat. 
De buren droegen haar stoffelijk omhulsel naar het kerkhof bij de oude kerk En velen 
zijn de baar gevolgd. En allen waren diep onder de indruk. En 's Zondags hield de 
Dominee een ernstige predikatie naar aanleiding van de Schriftwoorden: Schrijf, zalig 
zijn de dodeij die in de Here sterven, van nu aan. Ja. zegt de Geest, opdat zij 'rusten 
mogen van hun arbeid, en hunne werken volgen met hen. 

G. C. HULSTEIN. 

'Ingezonden Meoedeltng 

*     Begin en eindig de dag met IVOROL 
onbetwist de beste tandpasta Verkrijgbaar in alle weivoorziene zaken. 



* HISTORISCHE PARALLELLEN 
COLLABORATIE   IN   DE   FRANSE   TIJD 

door 

K. NO REL 

"WSTij, mensen van het verzet, menen dat 
v™ er onder de Duitse bezetting veel te 

veel gecollaboreerd is en over de berechting 
van die hielenlikkers van en aanpappers met 
de vijand zijn wij niet bijster best te spreken. 
Laat ons eens zien hoe het in de Franse tijd 
gegaan is. 

de revolutie eenmaal uitgeraasd zou zijn en 
dat de oude regeerders dan teruggeroepen 
zouden worden, om stad en land te herstel- 
len van de wanorde, door de revolution- 
nairen aangericht. Die verwachting werd nu 
plotseling vervuld. Alleen op een heel 
andere wijze dan zij gedroomd hadden. 

r ryijltjesdag! 
LJ Iedereen kent deze uitdrukking; tijdens de Duitse bezetting was het uitspre- 
ken ervan voor velen reeds voldoende om hun wraakzuchtige gevoelens te 
uiten Men stelde zich daarbij een chaos voor, die bij de bevrijding zou 
losbreken en waarin de bijl als vergeldingswapen    een    belangrijke    rol    zou 

Maar waar komt de uitdrukking „bijltjesdag" vandaan? En wie of wat waren 
de „bijltjes ? 
De bekende schrijver K. Norel vertelt het ons in zijn artikelenreeks over 
Nederland m de Franse tijd, „Historische parallellen". De „bijltjes" vormden 
de K.P. van 1813. Uit deze artikelen blijkt voorts, dat „bijltjesdag" niet het 
enige punt is, waar de afgelopen bezettingsjaren grijpen in die van ruim hon- 
derd jaar geleden. 
L'histoire se~répète: in de golfslag van de geschiedenis keert steeds weer mis- 
schien iets anders genuanceerd, terug, wat reeds geweest is. Daarom kan, voor 
nen die weten te lezen, de geschiedenis een les zijn. 

In 1795 waren de regenten van het kussen 
gestoten en de „ware patriotten" in hun 
plaats gekomen. Deze wilden met de mannen 
van het „ancien regime" (de oude regering) 
niets te maken hebben. Zij meenden dat zij 
het zelf veel beter konden. Aan vurige voor- 
standen van de nieuwe stand van zaken was 
waarlijk geen gebrek. 
In de wilde VI jaren der Bataafse vrijheid, 
dreven nu eens de Moderaten (gematigden) 
en dan weer de fel revolutionnaire Jacobijnen 
boven en werden zij om beurten uit het be- 
wind gegooid, al naar de luim van Daendels 
was en de barometer te Parijs stond. Oranje- 
klanten noch regenten hadden ooit kans aan 
bod te komen. Voor hen was het vraagstuk 
der collaboratie toen niet actueel. 

TIn  1801   veranderde    alles   met    één    slag. 
J* Napoleon Bonaparte had in Parijs de Con- 
stituante uit elkaar gejaagd, en was als Eerste 
Consul baas  geworden.  De Jacobijnen  kro- 
pen in Frankrijk in hun holen. De sansculot- 
tes maakten plaats voor strak gedrilde vecht- 
soldaten. Inplaats van de woeste horden, die 
eenmaal de Bastille sloopten en daarna het 
revolutionnair    bewind    beschermden,    had 
Bonaparte een garde, wier uniform in kle»r 
en  pracht  niet onderdeed  voor  die van  de 
musketiers  der  Lodewijken   en   die  deze  in 
discipline en vechtlust verre overtrof. En de 
mannen van het „ancien regime", voorzover 
ze aan de guillotine ontkomen waren, wer- 
den,   als   hoge   ambtenaren   van   Napoleon, 
weer in het bewind gezet. 
Wat Bonaparte in Frankrijk deed, voerde hij 
ook in de landen in, die onder de bescher- 
ming van de Franse bajonetten stonden. Zo- 
als ginds de oude adel, werden in Nederland 
de oud-regenten uitgenodigd om weer in het 
bewind te komen, tezamen met de waardig- 
ste  en  bekwaamste   patriotten,   nadat   alle 
wilde elementen  uit de regering  verwijderd 
waren. En ook Oranjeklanten waren welkom. 
Alle partijschappen zouden vergeten zijn en 
nationale samenwerking zou er komen. 

*^elfs de beste regenten en de vurigste 
*£-* Oranjeklanten stonden toen in tweestrijd. 
Die regenten   hadden   altijd   verwacht   dat 

De Fransen waren niet verdreven. De Ne- 
derlanders niet baas in eigen huis geworden. 
Wat er gebeurde ging op   commando   van 
Parijs. Doch dat Parijs was sterk veranderd. 
Geen rode stad meer met een schrikbewind. 
Bonaparte  had   daar  tucht  gebracht,   stipte 
orde, een voorbeeldige administratie. 
Vele regenten aanvaardden de invitatie,  en 
toen zij zagen dat zij in lands- en stadsbestu- 
ren de teugels in handen kregen, omdat zij 
de bestuurskunst veel beter. verstonden dan 
de  patriotten,   die  in   de  zes  jaar  van   het 
Bataafs bewind weinig anders   hadden   ge- 
daan  dan   bekvechten   en   ijdel   redeneren, 
voelden de regenten zich zeer behaaglijk in 
hun oude, zachte zetels, al stak het hun dat 
de hoogste macht nog altijd bij Fransen was. 
Bij  trouwe Oranjeklanten was de aarzeling 
groter.   Zij   voelden   medewerking   met   de 
Fransen aan als ontrouw aan de Prins en 
sommigen vroegen aan Willem   V,   die   in 
Londen was, om raad. En toen antwoordde 
deze Oranje: Onder de gegeven omstandig- 
heden is er mijns bedunkens geen reden dat 
ge   u   onthoudt  van   medewerking   aan   het 
Bataafs bewind. 
Dat was collaboratie bij de gratie van de 
Prins! 
Sommige jongeren gaven zich nog niet g»- 
wonnen. Prins Willem V, nu ja, hij was oud 
en hij was nooit een krachtig vorst geweest. 
De Erfprins, Willem Frederik, zou er wel 
anders over denken. 
Doch de Erfprins maakte een reis naar 
Parijs, bezocht daar de Eerste Consul, in- 
specteerde diens garde, bezag de rijks- 
bureaux. En daarna uitte hij zijn bewonde- 
ring voor het schitterende leger van het 
nieuwe Frankrijk, voor zijn voortreffelijke 
administratie en in het bijzonder voor zijn 
grote leider Bonaparte. Willem Frederik van 
Oranje zou wel consul over Holland willen 
worden, indien Napoleon zo ver wilde gaan 
met het herstel van het „ancien regime". Zo- 
ver ging Bonaparte echter niet. 

ITn onze tijd is wel eens hard geoordeeld over 
■"■de collaboratie in de Franse tijd. Doch als 
we letten op de situatie in 1801 wordt ons 
oordeel mild. 

r 
Een staat van zaken, die vierkant anders 
scheen dan vlak tevoren. (Want Napoleon 
was, naar Groen van Prinsterer zeer terecht 
gezegd heeft, niet de overwinnaar maar de 
levensbehouder van de Revolutie). Een 
Oranjevorst, het strijden moe. En een andere 
Oranjevorst, die zelf bereidheid tot collabo- 
ratie toonde. 
Geen wonder dat toen bijna allen overliepen 
naar Bonaparte en zelfs Bilderdijk zijn „Ode 
aan Napoleon" schreef. 

^es te groter was Gijsbert Karel van Ho- 
gendorp, die ook in 1801 elke staatsbe- 

trekking weigerde en als een eenzaam man 
teruggetrokken bleef leven op zijn buiten- 
verblijf te Beverwijk, 
Er werd een nieuwe constitutie ontworpen, 
in menig opzicht overeenkomend met Gijs- 
bert Karel's idealen. Want volgens deze 
grondwet werd Nederland inplaats van een 
wrak verbond van zeven gewesten met aller- 
hande soort van wet en munt, belastingen en 
rechtspraak, vier admiraliteiten en een ver- 
brokkeld leger, — één rijk met één leger en 
één vloot, een uniform belastingstelsel, alom 
dezelfde munt en eenheid in de rechtspraak. 
Voor al die dingen had Van Hogendorp zijn 
leven lang gestreden. 
Eén ding mankeerde echter aan de nieuwe 
constitutie. 
„Er is veel goeds in dit ontwerp", schreef 
Gijsbert Karel aan zijn vrienden, maar ik 
keur elke constitutie af, die niet het Huis van 
Oranje met   de   erfelijke   waardigheid   van 
Hoofd van de Staat bekleedt " 
Dat was onwankelbare trouw aan Oranje in 
het donkerste uur van onze geschiedenis. 

"JP n hoe werd deze trouw beloond? 
JL-* De Erfprins vernam de opinie van Van 
Hogendorp, terwijl hij te Parijs was, op de 
avond van de dag, waarop hij, staande naast 
Napoleon, een parade van diens garde afge- 
nomen had. 
„Een krachtig pleidooi voor de verheffing 
van Uwe Hoogheid," zei zijn adjudant, toen 
hij hem de brief van Gijsbert Karel voorleg- 
de. Maar Prins Willem Frederik (de latere 
Koning Willem I) was volstrekt niet ingeno- 
men met deze actie voor zijn Huis. „Die stijf- 
kop gaat mijn spel bederven," zei hij boos. 
Willem V zond Van Hogendorp een brief, 
nadat Gijsbert Karel hem zijn standpunt had 
meegedeeld.   Hij   was   erkentelijk   voor   de 
trouw. Maar mijn lieve vriend, begeef 
u om mij niet in gevaren " 
Prinses Wilhelmina, de vrouw van Willem 
V, schreef ook aan Van Hogendorp. Haar 
brief vertoonde een helder inzicht in de toe- 
stand. „Zolang de machtsverhoudingen in 
Europa blijven als zij zijn. vermag het Huis 
van Oranje voor de Republiek niets." 
Van Hogendorp bleef alleen op zijn buiten 
in de duinen, tussen konijnen en meeuwen 
terwijl alles in Nederland collaboreerde met 
de Fransen.^^ K.  NOREL. 

 * T T E N T I E !  
,,Wie kan inlichtingen verstrekken over wijlen 
de Heer Barend Stokvis, qeb. Ö-S-'QS te Am- 
sterdam, gewoond hebbende Churchilllaan 157 
aldaar? 
Hij verzorgde bonkaarten voor Joodse onder- 
duikers en werd vermoedelijk hiervoor ge- 
arresteerd omstreeks 6 November 1943 te 
Den Haag op de Toussaintkade, ten huize 
van de familie Davidson, waarna hij overge- 
bracht werd naar de gevangenis te Scheve- 
ningen en overleden is in Birkenau 
Inlichtingen t.a.v. Mejuffrouw R. Reinold p/a 
Stichting 1940—1945, Vondelstraat HÉ te 
Amsterdam." 



Herinneringen 
van een Joodse onderduiker 

DE UITGANG  STORT IN. 
Als we in de keet terugkomen, zit de hele 

ploeg rond de koffie. Dat Columbus, zo 
werd zijn schuilnaam, ons melk en groen- 

ten heeft meegenomen, vinden we geweldig, niet 
zo zeer om het gebrachte, dan wel om de men- 
taliteit, die er uit spreekt. Ook het feit, dat hij 
nu al beslist voor Bertus en zijn vrouw naar huis 
wil, zegt ons veel en het is dan ook door dit 
bezoek, dat we grotendeels gerustgesteld zijn 
omtrent de bedoelingen van hen, die, sinds van- 
morgen, mede over ons leven kunnen beslissen. 
Als hij vertrekt, willen wij hem uitgeleide doen, 
vooral met het oog op de donkerte. Dat blijkt 
echter niet nodig. Hrj is zelfs beter in het bos 
bekend dan wij èn in een roef, bijna geruisloos, 
Is hij verdwenen. Naast „Sarie Marijs" zal in 
het vervolg het „Houd er de moed maar in" voor 
ons het sein zijn van de komst van een van de 
Westerings; dat hebben we afgesproken. Buiten- 
gewoon gelukkig is deze ontdekking voor ons 
afgelopen en de naam Westering zal na deze 
Kerstdagen een even goede klank voor ons zijn, 
als de namen van anderen, met wie we in contact 
staan. 
„Kom vrouw, we gaan maar eens weer. Dus 
jongens, dat is afgesproken. Morgenavond tegen 
8 uur komen jullie aardappelen en turf halen. 
Ik zal alles op de kar zetten achter de schuur. 
Tot morgen dus." 
Met het vertrek der Zefats komt tevens het 
afscheid van een veelbewogeii dag. 
Zeven uur 's morgens. Een hevig gerommel doet 
ons allen verschrikt waker worden. Doffe, zware 
gelulden dreunen door de keet. Het lijkt er op, 
of we het hele dak op onze kop krijgen. Vliegens- 
vlug naar buiten en dan zien we, dat onze onder- 
aardse nooduitgang is ingestort. Spijtig zien we 
elkaar aan. Daar hebben we nu twee weken 
voor gegraven. Nee, niet gegraven, maar gesne- 
den, want met messen, brok voor brok hebben 
we de harde leemlagen uitgesneden. De storm, 
die de hele nacht woedde, heeft de wortels van 
de boven de uitgang staande den in beweging 
gebracht, met als gevolg, dat al het zand onder 
aan   het  rollen  is   gekomen. 
„Och, weer eens iets anders. Hebben we meteen 
iets te doen. Reken maar, dat we daar een paar 
dagen zoet mee zijn, voor we al dat zand er weer 
uitgewerkt hebben". Toch jammer, wat was het 
leuk toen we elkaar naderden, de een vanaf de 
binnen- en de ander vanaf de buitenkant, telkens 
kloppend en vragend: „Hoor je 't mes?" Toen 
eindelijk na ruim een dag geploeterd te hebben, 
de doorbraak. We voelden ons als tunnelbouwers 
en nu ligt het zaakje in duigen. Pech, maar we 
zullen het toch nog eens proberen. Een kleine 
schermutseling met de elementen lokt ons wel. 
Zoiets   houdt   geest   en   lichaam   vaardig. 

WE GRAVEN EEN PUT. 
O chop voor schop wordt dan de volgende dag. 
^ naar buiten gewerkt. We graven steeds met 
drie man. Tot opeens iemand zijn schop met een 
heel ander soort zand belast ziet dan met het- 
geen we tot nu toe gehad hebben. Bij de tweede 
schop vol valt het hem op. 
„Zie eens, wat eigenaardig, 't zand is hier veel 
lichter van kleur en ook veel losser". Dat trekt 
de   aandacht   van   de   oudsten   onder   ons. 

„Zal ik je eens wat zeggen? Daar kon wel eens 
welzand onder zitten". Het magische woord is 
gesproken. Welzand; dat beduidt water. Water, 
waar we het dringendst om verlegen zijn. 
„Zou het mogelijk zijn hier water te vinden?" 
„Proberen   hè?" 
„Zeker, laat die uitgang maar voor wat het 
nu   is.   We  gaan  dieper." 
Met verdubbelde werklust zetten we de spade 
in de steeds meer meegevende grond. Nog dezelf- 
de dag komen we tot ruim drie meter diep. 
Af en toe komen ook de vrouwen kijken. Tante 
Griet, toch al de eeuwige optimist, houdt ook 
nu de harten warm. 
„Daar zit water lui, of mijn naam is geen Griet 
meer". Lachend werken we door, tot we niets 
meer kunnen zien en de volgende morgen zijn 
we al weer vroeg op het appèl. Tegen 10 uur 
stoot ik — op ongeveer 41/^ meter diepte geko- 
men — plotseling op iets hards. Ik probeer het 
nog enkele malen, maar het lukt niet meer. 
„Ik kan er geen schop meer in krijgen". „Wat 
dan? Dan maar weer met een mes aan het 
werk, de moed opgegeven bij de eerste harde 
laag, dat nooit". De spreker laat zich naar 
beneden zakken en bekijkt de grond. 
„Ja, een beroerde steenlaag. Maar al moet Ik 
er ook een week tegen spitten, het zal eruit". 
Vooruit dan maar en om de beurt verdwijnen we 
in het onderaardse. Het kost een dag, maar de 
moeite wordt beloond. Tijdens het schemeruur 
roept Adolf, die nog met het mes aan het peu- 
teren is: „'k Ben er door, 'k heb nu weer los 
zand!" 

Een historisch verhaal 

„Ah fijn zeg, dan morgen weer met nieuwe 
hoop aan het werk". Even een touw laten 
zakken en joep, daar hebben we hem weer op 
de begane grond. 
's Avonds rond de kachel worden de kansen nog 
eens besproken. De stemming is 5 tegen 3. 5 
zijn van mening, dat er water komt en 3 daar- 
entegen geloven er niet veel meer van. 
„Ja zie eens, we hebben nu toch onze handen 
vol blaren, dus niet opgeven, vóór we op 10 
meter zijn. Als er dan nog geen water Is, geef 
ik jullie gelijk". Doorzetten, dat is ons aller 
gedachte. Twee man gaan nog even melk halen 
bij Hendrik, dat is een der ontdekkers, die in- 
middels tot een van onze beste vrienden Is 
geworden en ons met raad en daad in alles ter- 
zijde staat. Na hun thuiskomst gaan de „putters" 
naar bed. Morgen zal de beslissing vallen. 
Weer zijn we vroeg present. Het graven duurt 
nu veel langer, omdat het uitgooien van het 
zand onmogelijk is. Vaak staande op eikaars 
schouders halen we emmer voor emmer naar 
boven. Ook binden we ons vast en scheppen 
dan met de handen, het hoofd naar beneden, 
de emmer vol. De hele dag gaat dit door en het 
is tenslotte weer het avonduur, wat ons tot 
staken noopt. 
Naar schatting zijn we nu 6 meter diep. Alle 
hoop weer gesteld op morgen. Morgen, dat is 
de leus van bijna drie jaren geweest. Morgen, 
morgen  misschien   invasie,   of   morgen   wellicht 

We zeiden niets en leidden 

hem  pardoes  naar de put. 



capituleert   Hitler   of   anders   verklaart   morgen 
Turkije de oorlog aan de Mof en nu morgen, ja 
morgen  misschien   zullen   we   water  hebben.   Ik 
werk  nog  mee,   maar het pessimisme  krijgt de 
overhand. 
„Ik    weet    niet    jongens,    maar    ik   begin    te 
twijfelen". 
„Wat!   Nog   een  dag proberen.   To   morrow   or 
never". 

■p en zonnige dag midden-Januari. Het uitge- 
•^ graven zand blinkt in het zonlicht en hoopt 
zich steeds meer op. Adolf, wiens beurt het" is, is 
al een uur zwijgend aan het werk. Met 8 men- 
sen staan we op de zandwal naar de emmers 
zand te kijken, die boven komen. We durven het 
bijna niet uiten, het is te mooi om waar te zijn. 
Het zojuist naar boven gebrachte zand is dras- 
sig. We wisselen elkaar af en dan, juist als het 
weer Adolfs beurt is «n hij zijn eerste emmer 
op laat hijsen, komt de ingehouden kreet: „Ik 
zie  water!" 
Wat er verder gebeurd is, valt niet te omschrij- 
ven. Ik weet niet meer hoe we de laatste zware 
emmers naar boven, noch hoe we Adolf er uit 
hebben gekregen, maar Ik weet, dat we bijkans 
gek waren van vreugde. We hébben gesprongen 
en gedanst, telkens weer die put rond zoals eer- 
lang het oude volk Om het gouden kalf. We zijn 
elkaar om de hals gevlogen, we hebben gejuicht, 
voor de eerste keer alle voorzichtigheid uit het 
oog verliezend. We hadden water, en de rest kwam 
er toen niet op aan. Water op een diepte van 
± 7 meter. Geen gevaar meer met het water- 
halen 's avonds, geen zuinigheid meer met was- 
sen of koken. Water, zoveel we maar hebben 
wilden. 
Toen de eerste vreugde wat gestild was, hebben 
we zoveel mogelijk alles afgewerkt en besloten 
we nu verder te wachten op het oordeel van 
Bertus. Nog dezelfde avond kwam hij, maar het 
wachten leek een jaar. Wij zeiden niets en leid- 
den hem pardoes naar de put. Met zijn sjiep- 
sjlep belichtte hij het geval en zelfs hij, die toch 
niet gauw verwonderd was, vond het enorm. 
„Dat is mannenwerk lui, dat is dik in orde". 
Een blikje vol water, wat we vandaag met 
moeite hebben geput, laten we hem zien. Pijn 
helder water. Als een koningsdrank bieden we 
hem een kopje vol aan. 
„Prima water jongens, ik vind het geweldig!" 
Het ligt niet in Bertus' aard om te prijzen en 
deze loftuiting is voor ons dan ook iets, om trots 
op te zijn. „Kijk, nu moet er onderin een ton 
geplaatst worden, ongeveer een halve meter in 
de wel als je dat op de juiste manier inpikt, heb 
je altijd voldoende water. Ga straks maar mee 
naax huls, dan zal ik direct zo'n ton klaarmaken" 
.Dat voorstel wordt gretig aanvaard en het is 
ruim één uur als we met ton en andere beno- 
digdheden   terug  komen. 
Enkele dagen duurt het dan nog, alvorens we 
de put werkelijk put kunnen noemen. Dan staat 
er een trap in en kunnen we per dag 8 tot 10 
emmers water halen. Zondags daarop, als ze er 
uit Emmen zijn, worden ook zij naar de put 
gebracht en ook zij staan verbaasd. Met een 
extra cigaret en een lekker kopje koffie, gezet 
van ons eigen water, vieren we onze overwinning 
op   Valthe's   taaie   bosgrond. 

DE KEET WORDT ONTRUIMD. 
T\T u is het al weer veertien dagen later. Span- 
■••^ nende dagen zijn ons aandeel geworden. Van 
's morgens 8 tot 's avonds 5, drie dagen reeds, 
zijn we omringd door takkensnijders. Meest vier 
mannen en enkele jongens. Steeds zijn we met 
drie man buiten, verdekt opgesteld achter diSke 
dennen. Binnen geschiedt het werk met de 
grootste voorzichtigheid. Het rammelen van een 
pan, het eten uit emaille-borden en dergelijke, 
moet zonder enig geluld gebeuren. De hout- 
hakkers zijn soms op minder dan 10 meter af- 
stand van ons. Hun gesprekken kunnen we 
woord voor woord volgen en het is dan ook een 
wonder, dat het tot nu toe goed gegaan is. Een 
hond heeft zich bij het gezelschap gevoegd en 
wat te verwachten viel, gebeurt. 
Luid keffend komt het zwarte mormel op een 
gegeven moment op ons afstuiven. 
„Stil toch Siep!" roept hem een van de mannen 
toe. Dan horen we de stem nader komen, ken- 
nelijk om het ding te halen. Het hart 'bonst ons 
In de keel. Reeds trek ik mijn pet in de ogen en 
wil dan naar voren gaan, om zodoende, door te 
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BESTE VRIENDEN 
Een brief 
van „Friis 
de Zwerver" 

PAREE, 

7 Februari 1949. 

Beste vrienden, 

'k Heb een ongelukje gehad. Het lag aan' 
vankelijk niet in mijn bedoeling om er iets 
over te schrijven, maar 'k heb wel door, dat 
als ik het niet doe, anderen erover in de pen 
zullen klimmen en dan komt de werkelijke 
toedracht misschien in het gedrang. 
Daarom een kort verslag van mijn weder- 
varen. 
'k Had in een leegstaand ziekenhuis een 
kerkdienst geleid. Naar aanleiding van Open- 
baring 7 vers 9 tot 17 hadden we gezamen- 
lijk enkele ogenblikken stilgestaan bij het 
leven na dit leven. Het is altijd moeilijk je 
daarover een voorstelling te maken. De Bijbel 
vertelt er wel iets van, maar het is te groots, 
tejter van het aardse af om er veel van te 
begrijpen. Wel onderga je er iets van als je 
leest van het Lam Gods, zittende op de troon 
e

t"J?ndc"n Hemde natiën en tongen, in aan- 
bidding Zijn lof verkondigend. Soms kun je 
er heel sterk naar verlangen wanneer je om je 
heen de ellende en het verdriet ziet, maar 
heel dikwijls volgt er weer een wondere blij- 
heid op omdat God het je vergunt wonden 
te helen en pijnen te verzachten. Daar ben je 
dan dankbaar voor en daarom ben ik ook 
dankbaar, dat Hij me nu nog heeft gespaard. 
Na de dienst gingen we. gezeten in een jeep 
en begeleid door twee carriers, naar het vol- 
gende onderdeel. De weg voerde niet over 
rozen. We kwamen aan een tankval en daar 
we er niet om heen konden, moesten we er 
door heen. De militairen staken de scherpe 
kanten wat af en toen loeide de eerste car- 
rier er al door heen. Aan een kabel volgde 
onze jeep. 

Een eindje verder kwamen we bij een brug, 
maar het brugdek, dat er de vorige dag nog 
oplag, was opgeblazen. We puzzelden maar 

zeggen, dat ik ook aan het hakken ben het 
gevaar te keren. Nog dichter komt de man 
naderbij. ledere stap is duidelijk waarneembaar 
en dan rent plotseling het hondje het bos weer in. 
„Zo, en nou bliej' bij de boas heur". Man en 
hond verwijderen zich. Als ik opkijk, zie ik mijn 
twee vrienden naast me. Het angstzweet staat 
op onze gezichten. 
„Dat was op het nippertje jongens". 
„Ja, zeg dat wel. Oef, wat heb ik hem geknepen". 
Als we 's avonds echter Hendrik spreken, blijkt 
het, dat we de dans niet ontsprongen zijn. Iemand 
moet ons gezien hebben, want we gaan over 
de tong in Valthe. Het praatje verergert in de 
komende dagen en als het dan tenslotte tot 
Emmen is doorgedrongen, wordt het voor ons 
tijd om maatregelen te nemen, 's Avonds zijn 
we bij Bertus bijeengekomen en we besluiten, 
wanneer er plaats gevonden kan worden, dat we 
zó gauw mogelijk zullen vertrekken naar Emmen. 
De volgende morgen al komen ze uit Emmen 
terug. Er kunnen zes van ons naar Gien en drie 
naar Jan. 
29 Januari 's morgens ontruimen we onze keet. 
Alles wordt ingepakt en als we 's avonds, de 
30e Januari '43, naar de weg lopen, waar ze ons 
komen afhalen, is onze; met zoveel moeite ver- 
worven woning een kaal akelig hol. Een trooste- 
loze aanblik geeft het en als we het zo bezien, 
doet het ons vreemd aan, dat we hier zo prettig 
hebben geleefd. 

niet te lang en besloten — de Pater en ik — 
te voet verder te .gaan. Als ridders te voet 
kyamen we om half twee op de plaats van 
bestemming aan. In een pandjeshuis — maar 
met een orgel — preekte ik voor de tweede 
maal. Daarna rookten we nog een sigaar en 
keerden naar onze begeleiders terug. 
Eén carrier voorop, daarna de jeep en een 
carrier voor de aftocht, zo laveren we weer 
langs hindernissen en tankvallen. Je raakt aan 
die dingen gewend en we hobbelen maar rus- 
tig achter de  voorste carrier aan, die juist 
handig langs een tankval manoeuvreert. Wij 
volgen.  Tenminste, dat lag in de bedoeling. 
Maar er komt niks van. Net als we op het 
randje van de tankval rijden, klinkt een da- 
verende klap. Meteen voel ik me opgenomen 
en weer neergesmakt. Ik lig in de tankval en 
daar blijkt me, dat de Pater het voorbeeld 
heeft gevolgd. Wolken van stof zijn opgesto- 
ven en in mijn neus prikkelt de scherpe geur 
van   kruitdamp.   Onze  jongens  schieten   als 
razenden, maar niet lang. Het vuur wordt ge- 
lukkig niet beantwoord, zodat de peloppers 
de  omgeving   blijkbaar  al   hebben   verlaten. 
Dan klimmen we naar boven. 
„Niemand gewond?" hoor  ik  roepen.  Nee, 
alles is oké. Alleen schijnt er iets niet in de 
haak te zijn met mijn trommelvliezen, want 
ik hoor slecht. Ook heb ik mijn  hoofd ge- 
stoten en een buil boven mijn oog. 
De jeep is zwaar beschadigd en is zelfs het 
meenemen niet meer waard. De jongens be- 
ginnen mijn trouwe ..vriend" te slopen, ne- 
men banden en alles wat bruikbaar is mee en 
zetten de rest op de kop in de tankval. Jam- 
mer, want hij heeft me lange tijd goed ge- 
diend. 
Na nog enkele beschietingen komen we thuis. 
Ik word naar bed gestuurd. Er is iets met 
mijn trommelvliezen aan de hand. terwijl ook 
een lichte hersenschudding wordt geconsta- 
teerd. Ik moet een paar weken rust houden 
en zal dan wel weer aan het werk kunnen. 
Op bed dacht ik nog eens terug aan de preek. 
Ja. de dood was heel dicht bij. maar God 
heeft ons behouden. Straks zal ik weer door 
mogen gaan met mijn mooie Werk en de ge- 
dachte daaraan doet me lichamelijk goed. 
Ik hoop nog heel veel te kunnen doen in 
dienst van de allerhoogste Koning. 

Met hartelijke groeten, 

FRITS DE ZWERVER. 

~i 
Eerst gaan we nog even naar Bertus, de  enige 
man,  die ons heengaan niet zo nodig vindt. 
„Loos alarm jongens, maar enfin, we zien elkaar 
nog  wel eens   terug". 
„Ja, je komt ons toch geregeld opzoeken in 
Emmen?" 
„Natuurlijk,   dat   spreekt   vanzelf". 
„Nu  Bertus,  tot  kijk hoor!" 
Voor de laatste maal lopen we dan over zijn erf 
naar de weg, waar Gien en Jan ons al op staan 
te wachtene Na een minuut of vijf nadert een 
fiets, maar het blijkt alras dat het Bertus is, 
die even mee wil rijden tot we allen veilig en wel 
thuis zitten. 
De tocht door Emmen verloopt zonder bijzonder- 
heden en om 11 uur zijn we allen geborgen. Har- 
telijk worden we ontvangen en de spanning der 
laatste dagen valt dan ook spoedig van ons af. 
Weinigen van ons zullen op dit moment denken 
aan de mogelijkheid van de terugkeer naar het bos. 
Weinigen van ons wisten dan ook, dat ongeveer 
vier maanden later de boskeet opnieuw onderdak 
bood aan vijf mensen. 
Enfin, nu geen zorgen voor morgen. 
Het  kamertjesleven  begint  

(Ingezonden mededeling i 

Onrustig,   gejaagd? 
Mijnhardt's   Zenuwtabletten 
sterken en kalmeren Uw zenuwen. 

, 



BEHALVE   talloze   gunstige   reacties   op 
het artikel over Ries Jansen, kwamen er 

twee  ongunstige reacties binnen  en  daarbij 
willen we een ogenblik stilstaan. 
De eerste brief luidt als volgt: 

„De gehele Zondag ben ik bezig geweest om 
te begrijpen, hoe een artikel over de dood 
van een landverrader, die vele van onze kame~ 
raden de dood injoeg, een plaats kan vinden 
in een blad als „De Zwerver". De oplossing 
heb ik niet gevonden, alleen kwam ik tot de 
conclusie, dat nu zelfs in onze kringen, een 
veel te vergaand medelijden en medeleven 
met deze lui heerst. 
Over dergelijke artikelen kan ik mij alleen 
maar schamen, schamen tegenover onze ge- 
vallen kameraden, hun nagelaten betrekkin- 
gen en tegenover ons zelf, dat er in onze 
krant zoiets gedrukt wordt. 
Ingezonden stukjes met onze moeilijkheden 
worden niet opgenomen, geen plaatsruimte, 
gebrek aan belangstelling. Voor de prachtige 
en moedige dood van een landverrader is een 
hele pagina beschikbaar. 
Mijns inziens past dit artikel beter in een 
kerkblaadje; voor degenen onder ons, die 
geen geloof hebben, is het onmogelijk zoiets 
te begrijpen. Het schijnt, dat ons niets over- 
blijft, waar we enige steun en begrip kunnen 
vinden." 

Een LKP.-koerierster. 

Een trieste brief. Wij willen toch allereerst 
opmerken, dat het verwijt, alsof de redactie 
de ingezonden stukjes van lezers over hun 
moeilijkheden niet opneemt, volkomen mis- 
plaatst is. Zodra zo'n stukje van meer dan 
persoonlijk belang is, heeft ,,De Zwerver" er 
steeds plaats voor gehad. 
Nu de essentie. Wij vragen de schrijfster het 
artikel toch beter te verstaan. Er is geen 
sprake van medelijden en medeleven met 
landverraders. Dat was niet aan de orde. 
„De Zwerver" heeft immers ook niet gepleit 
voor opheffing van de straf? De doodstraf 
van Ries Jansen was een vergelding voor zijn 
misdaden, waaraan zijn berouw niets af of 
toe doet. 
Het ging om een landverrader, die berouw 
had over wat hij misdaan had en die zich be- 
keerde. Kunt U zich daarover niet verheugen? 
Het gaat toch om een mensenziel, die ver- 
loren dreigde te gaan en waarin op het laat- 
ste moment een nieuw licht scheen. Daarover 
moet iedereen zich verheugen. Nooit was haat 
ons motief, nimmer mochten wij in het ver- 
zet leven volgens het schema: slechte en 
brave mensen. Wij bestreden onrecht en wie 
achteraf berouw heeft over dat onrecht moe- 
ten wij vergeven. Zo eerst komt de verzets- 
geest op een hoog peil te staan. En niet alleen 
dit, wij moeten hen, die in het onrecht leef- 
den, hun misdaden voorhouden, opdat ze zich 
bekeren zullen. Deze koerierster kan iets 
leren van de moeder, die de moordenaar van 
haar zoon, Ries Jansen, een Bijbel zond om 
hem de goede weg, de weg tot berouw en 
bekering te wijzen. Zo'n verhaal hoort mis- 

Naast een grote foto met het opschrift 
„Geen Atlantisch Pact, Vrede!", drukt 
„De Waarheid" van 7 April 1949 o.m. 
de volgende zin af: „De methode om 
de voorbereiding van een oorlog door 
„vredelievende" demagogie voor het 
volk te verbergen, is niet nieuw." En dit 
fraai's staat onder het hoofd: „De wolf 
in schaapsvacht". 

.    — Eerlijk is eerlijk. J 

schien ook in een kerkblad thuis, maar in 
ieder geval in „De Zwerver", al was 't alleen 
maar om deze moeder want zij wist, wat de 
diepste zin en het ware motief van het ver- 
zet waren. 

jL)AN de tweede brief: 

„Het verhaal van de evangelist Bomhof 
over het einde van Ries Jansen, voorkomende 
in „De Zwerver" van 1 April j.l., heb ik met 
een zekere verbazing gelezen, waarna een op- 
komend gevoel van tegenzin nauwelijks was 
te onderdrukken. 
Het is mogelijk, dat er mensen zijn die be- 
vrediging kunnen vinden in dit verhaal, wan- 
neer ze horen, dat deze „mensenjager bij uit- 
nemendheid" na een in korte tijd verkregen 
bekering, de dood inging met de wetenschap, 
gedragen door de Engelen, in Jezus eeuwige 
armen te zullen worden ontvangen. 
Het is ook mogelijk, dat er zijn die onder de 
indruk komen van hetgeen deze mens, voor 
het vuurpeloton staande, getuigde van Gods- 
liefde. 
Het is echter zeker mogelijk, dat er velen 
zullen zijn, die door deze beschrijving van de 
laatste uren van Ries Jansen, weer pijnlijk 
zullen worden herinnerd aan — door toedoen 
van deze zelfde Ries Jansen —■ doorstane 
martelingen ofwel aan het verlies van dege 
nen die hen zo na stonden. 
Wat de evangelist Bomhof, na een zeer kort 
samenzijn met Ries Jansen, zijn ziel deed 
juichen, was het resultaat van een korte be- 
levenis, waarin de bekeerde Ries Jansen kon 
getuigen, dat God hem alle schuld had ver- 
geven, maar tevens was het de biecht van de 
zondaar tot een biechtvader. 
Zulk een biecht is heilig en zeker niet ge- 
schikt voor een algemene publicatie. 
Het ware beter geweest nimmer te hebben 
gehoord van dit alles. Ries Jansen, die in zijn 
leven, tijdens de strijd van ons Volk tegen 
de gruwelijke methoden van de Moffen, niet 
meer en niet minder is geweest dan een mof- 
fen-handlanger, een ploert en moordenaar, 
deze Ries Jansen moet worden overgelaten 
aan de Goddelijke Gerechtigheid, zonder 
meer. 
Daarover te schrijven of een oordeel te heb- 
ben, past de mens niet. 
Deze nauwkeurige en pathetische beschrij- 
ving van evangelist Bomhof over Ries Jan- 
sen's laatste ogenblikken zal voor velen niet 
meer en niet minder zijn dan een profanatie, 
de verheerlijking van het sterven van de men- 
senjager Ries Jansen." 

H. F. 

Na ons vorig commentaar kunnen we over 
deze brief kort zijn. 
Men moet zich bij het lezen van „Ries Jan- 
sen" niet alleen voor ogen houden, dat Jan- 
sen zich bekeerde en wist, dat hij het eigen- 
dom van Christus mocht zijn, men moet zich 
daarbij al zijn wandaden herinneren, mini- 
tieus. Dan pas komt dit verhaal tot zijn 
recht. Want dan weet men, tot welk een 
verschrikkelijk leven een mens kan vervallen 
en dat zelfs in zo'n toestand de genade van 
Jezus Christus een mens uit de ellende kan 
verlossen. 
Dat was ook verre van een biecht over ver- 
borgen zonden. De zonden van Jansen waren 
bekend. Zijn berouw en bekering behoeven 
niet geheim te blijven, integendeel, zij, die 
ieder mens, hoe slecht ook, 't zij ploert, 't zij 
moordenaar, nog als een mens willen aan- 
zien, zullen dankbaar zijn, dit getuigenis van 
schuld te lezen en zij zullen het aanvaarden en 
er zich over verblijden. 
In de laatste zinnen van deze brief toont de 
schrijver, dat hij de essentie van het artikel 
toch niet vatte. Er was geen sprake van ver- 
heerlijking van het sterven van een mensen- 
jager. Wat was daar voor lof aan het adres 
van Ries Jansen in te vinden? Eén was er. 

Commissie 
Nationale Herdenking 
EEN MONUMENT VOOR DE 
WAALSDORPERVLAKTE. 

De Commissie Nationale Herdenking ducht 
geen bestrijding, wanneer zij de herdenking 
op 4 Mei a.s., de avond vóór de bevrijdings- 
dag, een nationale gebeurtenis noemt. Over- 
al in den lande, blijkens ontvangen berich- 
ten, worden, aan de hand van de door 
haar ontworpen en door de Raad van Minis- 
ters goedgekeurde richtlijnen, de doden, die 
in de verzetsstrijd 1940^—1945 vielen, her- 
dacht. 
Uit de reeds getroffen voorbereidingen 
blijkt, hoezeer deze herdenking ons volk 
„ligt". De Ned. Spoorwegen en de overige 
vervoersorganisaties zegden spontaan hun 
medewerking toe en zuilen des avonds om 
8 uur de 2 minuten stilte in acht nemen door 
het vervoer stop te zetten. Bioscopen en 
restaurants sluiten vrijwillig hun deuren van 
6 uur af. 
In de rij der plaatsen, waar de Nationale 
Herdenking plaats vindt, is die van de 
Waalsdorperduinen wel zeer uniek. Dit baart 
geen verwondering: De allereerste verzets- 
strijders vielen in de Waalsdorpervlakte op 
11 Maart 1941. 
Deze plaats vraagt om verschillende redenen 
een monument. Reeds in het grijze verleden 
werden om bepaalde nationale gebeurtenis- 
sen, welke diep in het volksleven grepen, 
voor het nageslacht te bewaren, monumenten 
opgericht. 
De bekende ruwhouten kruisen, waaraan de 
verzetsstrijders werden vastgebonden en 
daarna gefusilleerd, dreigen te vermolmen. 
Deze zullen nu, om behouden te blijven, ver- 
bronsd worden. Vóór de verbronsde krui- 
sen zal eep eenvoudige rand van Franse 
kalksteen worden geplaatst, waarin een ge- 
denkplaat van hetzelfde materiaal. Het ge- 
heel is •— en de Commissie Nationale Her- 
denking meent zo het best te handelen — in 
de geest der gevallenen, zeer eenvoudig ge- 
houden. 
Niettemin, hoe sober dit gedenkteken ook 
zal zijn, het vergt een uitgaaf van 13.000 
gulden, welke, wil de Commissie haar voor- 
nemen volbrengen, vóór 15 April door het 
Nederlandse volk bijeengebracht moet zijn. 
Op Overheidsinstanties wil de Commissie 
geen beroep doen Waalsdorp is een Natio- 
nale plaats en de Commissie vertrouwt, dat 
de gehele natie van haar waardering zal blijk 
geven, door een bijdrage te storten op giro- 
rekening 1713 ten name van de Commissie 
Nationale Herdenking te 's-Gravenhage. 

iIngezonden Mededeling 

Hoofdpijn  —   Kiespijn —    Zenuwpijn 

SAHAPIRIM 
 > h&/pt altijd 
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die in dit artikel naar voren trad, tot zijn eer 
kwam: Jezus Christus. 
Hij stelde zich f oor een zondaar op, een zon- 
daar, die voor Gods rechtbank op niets kon 
pleiten. Zoals Hij eens de moordenaar aan 
het kruis naast zich, in genade aannam, zo 
nam Hij Jansen met zijn berouw in genade 
aan en pleitte hem vrij bij de Vader op grond 
van Zijn eigen verzoenend sterven aan het 
kruis. Dat is Pasen. Ries Jansen heeft het 
begrepen. Er is maar één weg en die is er 
voor bozen en goeden: „Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven", zegt Jezus. 
Wij weten, dat velen dit niet aanvaarden. 
Wij verwachten, dat. ze de keuze van die weg 
bij anderen, ook bij Ries Jansen, respecteren. 

REDACTIE. 



in memoRiAm 

fans Zwinderman 
Geboren:   2   Juli   1918   te   Gieten. 

Overleden:   15   Mei   1945   te   Lübtheen. 
Commies   Chef  Secretarie, 

"O en van de hoofdpersonen van het ver- 
■^zet te Sleen was Jans Zwinderman. 
Van nature stil, was hij één van die stoere 
harde werkers, die onontbeerlijk waren 
in de strijd tegen de bezettende macht. 
Hij bepaalde zich niet alleen tot het LO.- 
werk in de ruimste zin des woords, doch 
sloot zich ook aan bij de BS., terwijl hij 
later plaatselijk commandant van de OD. 
te Sleen werd, niet aarzelende dat te doen, 
wat zijn hand vond om te doen. 
Ook in zijn ambtelijk werk saboteerde hij 
waar maar mogelijk was en het was voor 
hem zeer hard toen hij van eind 1943 af 
moest werken onder een nationaal-socia- 
listische burgemeester. 
Toch stak hij ook tegenover hem zijn 
mening niet onder stoelen of banken. 
Helaas heeft hij de bevrijding van zijn 
land niet mee mogen maken. Toen in 
Januari 1945 de OD.-groep in Zuid Oost 
Drenthe werd opgerold, werd ook zijn 
naam genoemd, met het gevolg, dat hij 
op 13 Januari 1945 in het gemeentehuis 
te Sleen werd gearresteerd en naar Assen 
overgebracht. 
Op 16 Maart 1945 werd hij met een 
transport gevangenen vervoerd naar 
Neuengamme, alwaar hij een week ver- 
bleef. Vandaar ging hij via Porta West- 
falia naar Schandela. Hier verbleef hij 
12 dagen en werd toen overgebracht naar 
Ludwigslust, alwaar hij op 2 Mei 1945 
werd bevrijd. 
Later werd hij vervoerd naar Jessenitz 
en nog weer later naar het Noodhospitaal 
te Wöblin, alwaar hij door een Hongaarse 
dokter en verpleegster werd verpleegd. 
Hij overleed op 15 Mei 1945 in het Ko- 
ninklijke Hongaarse Reserve Lazaret te 
Lübtheen. ' 

Groot was de verslagenheid van de be- 
volking toen het bericht van zijn overlij- 
den binnenkwam en voor zijn nog jonge 
echtgenote was de slag hard, temeer daar 
kort van te voren nog hoop was gegeven, 
dat hij in leven was. Zij heeft echter moe- 
dig de moeilijke tijden doorworsteld, we- 
tende, dat haar man gestreden had de 
strijd des rechtvaardigen en voor een 
zaak, die hem dierbaar was. G. E. 

r "\ 

Naast de grote figuren in het landelijke 
verzet, die uit Drente zijn voortgekomen, 
staan zij, wier werk even groots was, doch 
op een bescheidener plaats en meer in 
stilte   werd   verricht.   Hen herdenken wij. 

V.. 

Albertus Zefat 
Geboren: 8  October   1901. 
Gefusilleerd:   27   Juli   1944. 

Houder Kleinvee-bedrijf. 

De schrijver van ons vervolgverhaal 
„Opge/aagden" waarvan het slot deze 
week geplaatst wordt, herdenkt — zulks 
in afwijking van de regel — de figuur 
van Zefat in een gedicht. 

] 

~r 

Hij kende het woord niet, het woord illegaal 

Wel  wist hij zijn plicht, hij kende moraal. 

Hij had van  L.O. nog nimmer gehoord. 

Die wist van zijn werken pas toen hij vermoord 

Als hond op eigen erf, ter aarde lag, 

Gehoond door de bruut, die niemand ontzag. 

Hij was ruig als het land, 

waar de moer wordt verbrand. 

Doch z'n hart sloeg het rhythmc der helden. 

Hij was geen erepretendent 

Verlangde nimmer een rent' 

En zweeg, waar anderen vermeldden. 

Hij Was enkel de man, die een heldenstrijd streed, 

Voor dat deel der mensheid, dat nameloos leed. 

En wordt straks z'n roep door de tijden gesmoord. 

Hij leeft in de ziel der geblevenen voort. 

- Bevrijd van  'sWerelds klemmende banden - 

Als een lichtpunt, dat eeuwig zal branden. 

Everhard^s Thcodorus J^itvoct 
Geboren  10 Juli 1897 'te Zwartsluis. 

Overleden April  1945 op transport naar 
Theresienstadt. 

Ambtenaar P.T.T. 

Deze illegale werker leerden wij kennen 
in de concentratiekampen Amersfoort 

en Buchenwald; 
Witvoet, eertijds onderdirecteur van het 
P.T.T.-kantoor te Meppel, was een chris- 
ten in de ware zin des woords, die zijn 
belijden niet voor zich alleen hield maar 
dit vooral uitdroeg onder zijn medegevan- 
genen. 
Zij, die de hel van deze kampen overleef- 
den en in de onmiddellijke omgeving van 
Witvoet verbleven, denken nog steeds in 
dankbaarheid aan  hem,  die  met zijn on- 
wrikbaar   geloof   anderen   staande   hield. 
Na  met  ongeveer   dertig  Meppelaars   te 
zijn gearresteerd, leerde ik Witvoet ken- 
nen  en   ik  heb   persoonlijk  ervaren   wat 
voor een steun deze geloofsheld was. 
Na enige tijd in het kamp te Amersfoort 
te hebben vertoefd, werden wij op trans- 
port gesteld  naaf Buchenwald.   Deze hel 
nabij Weimar was reeds bij verschillenden 
onzer lotgenoten bekend  en  het behoeft 
dus niet te verwonderen, dat wij bij  het 
bekend worden van deze bestemming het 
erg donker inzagen. Maar het was Wit- 
voet die ons uit deze neerslachtigheid op- 
beurde  door ons  te  wijzen  op  God,  die 
ons ook op de Ettersberg zou vergezellen; 
wat daar ook ging gebeuren, er zou ons 
geen   haar   worden   gekrenkt   indien   dit 
tegen Zijn heilige wil was. 
Met zeventig man in een strafcommando 
te  Buchenwald,   betekende  iets wat  zich 
alleen    lotgenoten    kunnen    voorstellen. 
Begrijpelijkerwijs waren er wel eens moei- 
lijkheden met de bewaking, Witvoet nam 
het   dan   steeds voor   ons   op   en   redde 
wat er te redden was, meermalen tenkoste 
van talrijke stokslagen der SS.-bewaking. 
Alsof   het   gisteren  gebeurde,   herinneren 
wij ons nog, dat Witvoet een  brief van 
huis kreeg, waarin z'n vrouw hem schreef, 
dat  zijn   zoon  weer  thuis  was   gekomen. 
Groot was  zijn blijdschap  en   dankbaar- 
heid aan  God. 
Onze groep landgenoten was gehaat bij 
de SS. Een gedeelte van ons werd kort 
voor de bevrijding afgevoerd en op trans- 
port gesteld. Witvoet behoorde onder 
hen. Dit transport betekende zijn dood, 
evenals voor twintig van zijn lotgenoten, 
zij   kwamen   van   honger en  ellende   om. 
Hoe zwaar deze slag  ook is  geweest   
en nog is voor zijn gezin — het moge 
hun tot troost zijn, dat hun man en Vader 
steeds kracht en moed uit zijn geloof heeft 
geput. Witvoet is ons voorgegaan in de 
eeuwige heerlijkheid naar Hem, Die onze 
zonden heeft gedragen. 

GEURT. 

'   I 



DE LAATSTE BETALING 

BELANGRIJK ! ! 

Wy    wijzen   er    onze  lezers   op,   dat de 
laatste   kwitantie    van    ons    blad, in 
de   komende  dagen  door  de  posterijen zal 
worden   aangeboden. 

Reeds eerder hebben wij medege- 
deeld, dat wij dit keer dus niet — 
zoals gewoonlijk — een kwitantie 
aanbieden van ƒ 1,50, doch van 
ƒ 3,—, door de betaling waarvan 
men zich de toezending van ALLEc 
nog verschijnende exemplaren van 
„De Zwerver" verzekert. 

Wij menen een beroep op onze lezers te 
mogen doen, door een vlotte wijze van 
betaling, de administratieve afwikkeling 
van ons werk ie helpen vereenvoudigen. 

DE  ADMINISTRATIE. 
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UMtat    *    IN   EEN   PROCES   VERBAAL 

Wij lezen in „De Rotterdammer": 

Bij het onlangs gehouden examen voor het politiediploma   was   het  aantal   candidaten 
1594. Van dit aantal slaagde 75.47 procent. Wij  hebben reden om aan te nemen dat 
onderstaande grepen uit opstellen en processen-verbaal, gemaakt op dit examen, van de 
overige 24.53 procent afkomstig zijn: 

Brandt: 
Te A. sloeg de bliksem in het midden van een schuur en stond na enige ogenblikken 
in lichte laaie. Men waarschuwde onmiddellijk de brandweer met het gevolg dat de op- 
slagplaats geheel uitbrandde. De eigenaar zat met de haren in het hoofd want er viel 
niets te redde zonder zich aan gevaar bloot te stellen. 

Overtreding arbeidswet: 
Ik zach dat een jongen, die nog scholier van zijn beroep was, pakjes bezorgde. 
Daar ik vermoeden dat de jongen arbeid verrichten die geen arbeid is ten behoeve van 
de huishouding waar de jongen wordt opgevoed, doch ten behoeve van een open of 
besloten ruimten waar pleegd gewerkt te worden anders dan voor een aldaar gevestigde 
huishouding ten behoeven van het vervaardigen en tot het verkoop geschikt maken van 
vleeswaren  

* ADVERTENTIE-RUBRIEK * 

Net persoon in het bezit van 
practijkdlpl. boekh. zoekt (we- 
gens voetgebreken) plaatsing als 
BOEKHOUDER   o.i.d. 
Br. onder nr.   1315 a.h. bur. v.d. blad. K OOPT BIJ ONZE * 
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Goddeloze vroomheid, de tragiek der Duitsers 
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22 April 1949 

DOOR 

De goddeloosheid van Nietzsche en van de nazistische Luciferisfen 
was niet meer vroom. Ook de goddeloosheid van de Bond der 

Militante Godlozen kan men bezwaarlijk „vroom" noemen. Nu lijkt 
mij op de duur vrome goddeloosheid en goddeloze vroomheid gevaar- 
lijker en erger dan onvrome goddeloosheid en goddeloze onvroom- 
heid. Het laatste immers schept een zekere klaarheid, maar het eerste 
brengt een heilloze mystificatie in de wereld. Het „vroom" uitspelen 
van het Stalinisme door de patriarchen Sergeij en Alexij in naam van 
Christus, lijkt me voor het Russische volk erger dan de onvrome 
goddeloosheid van een ]aroslawskijl 
Goddeloze vroomheid misbruikt, verminkt en ontwricht de echte en 
ware vroomheid. De farizeïsche en macchiavellistische vroomheid 
hoort hier thuis. De schijn der ware vroomheid wordt gehandhaafd, 
maar de innerlijke kern en Gode welbehagelijkheid ontbreken. Godde- 
loze vroomheid is het misbruiken van goddelijke woorden en dingen 
voor ongoddelijke doeleinden. De vormen van deze pseudo-vroom- 
heid kunnen legio zijn. Eén harer meest rrysleidende gedaanten lijkt 
me wel het christelijk geloof misbruiken voor onchristelijke intenties 
zonder levendig  bewustzijn   van  deze  mystificatie.  Menselijke ccr- 

y. d.      W E I J,       O.       C a r m. 

zucht, wens, macht en begeren steken zich hier in een christelijke 
wapenrusting! 
Een merkwaardig voorbeeld van zulk een mistekening van het chris- 
telijk geloof treft men aan in een nu zeer zeldzaam geworden Duits 
boekje van 1940. Niet om oud zeer opnieuw open te scheuren en ook 
niet om de schuld der Duitsers nogmaals breed uit te meten, vragen 
wij aandacht voor dat werkje. Ik zou haast zeggen: wij komen met 
dit geschrift nu nog voor de dag om aan te tonen hoe tragisch ook 
christelijke Duitsers door het fenomeen Hitler zijn misleid onder aan- 
voering van eigen geestelijke voorgangers! Bij de tragiek is immers 
altijd een grote brok onpersoonlijke schuld, die zich echter toch wreekt 
op personen. Het gaat deze keer dus niet over de kolder van de 
Rosenbergianen en de Duitse nieuw-heidenen, maar over de menta- 
liteit van orthodoxe Lutheranen. 
Na lezing van dit geschrift vat men iets van de crisis in evangelische 
kringen, krijgt men begrip voor de schuwheid om de nieuwe Duitse 
grondwet in naam van God te beginnen. Immers, zo motiveerde men 
de tegenzin: Men heeft van het woord God bij ons reeds zo veel mis- 
bruik gemaakt! Men krijgt bij lezing van dit boekje werkelijk een 
oprecht medelijden met de tragische verblinding van Duitse gelovigen. 

De Lutheraans-orthodoxe dominé Dr. Frie- 
drich Krummacher schreef ten gerieve 

van de Duitse soldaten zijn „Evangelium für 
deutsche Manner" (Montanus-Druckerei, 
Berlin 1940). Het is een wonderlijk boekje 
geworden, een bastaard van christelijkheid 
en paganisme, een misbruiken van het Chris- 
tendom voor onchristelijke doeleinden, wer- 
kelijk een product van een politiek en milita- 
ristisch Christendom. Wie dit werkje gelezen 
heeft, begrijpt iets meer van de mystificatie 
van vele Duitse gelovigen, van hun overtuigd- 
heid, in de naam Gods voor een heilige en 
rechtvaardige zaak te strijden. Dit „evange- 
lie" betekent ons ook het algemene en uitbun- 
dige enthousiasme in de victOrieuze eerste 
tijden van de oorlog. 
Dit boekje onderstreept vooral het mannelijke 
en strijdende karakter van het christelijk ge- 
loof, doch maakt zich schuldig aan een heil- 
loze contaminatie van bovennatuurlijke en 
nationalistische waarden. Waar Paulus zegt, 
dat het christelijke leven een strijd is en ieder 
dapper moet vechten om de palm der zege 
binnen te halen, gaat Krummacher (zijn no- 
men wordt een omen) dit zonder reserve 
overbrengen op de Duitse geschiedenis: 
„Zonder vechten bestaat er geen Duits Rijk. 
Alle grote dingen in onze Duitse geschiede- 
nis werden bevochten en verdedigd met 
zweet en bloed." Ook nu bevindt Duitsland 
zich weer midden in een „Entscheidungs- 
kampf", waarbij de grote Duitse mannen 
steeds bewust zijn van de „afhankelijkheid 
hunner kracht van Gods genade"! De ijzeren 
kanselier Bismarck beweerde bij alle succes- 
sen „steeds nederig te zijn gebleven" en aan 
zichzelf niets te hebben toegeschreven. De 
Führer van het Derde Rijk sprak in godde- 
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loze vroomheid 1937: „Ik moet nederig de 
Voorzienigheid danken door wier genade het 
mij gelukte, voor het volk de eer en recht- 
schapenheid wederom te bevechten". Sym- 
bolisch voor de heilige strijd van Führer en 
volk moet dienen de inscriptie op het eeuwen- 
oude Rijkszwaard, dat Hitler in 1939 van 
Wenen naar Neurenberg liet overbrengen: 
„Christus overwint. Christus heerst. Christus 
beveelt." 
Deze goddeloze vroomheid maakt van de 
Duitse zaak Gods belang, van de Duitse sol- 
daten trouw toegewijdheid aan God. Dat is 
de „pia fraus", het vroom bedrog, gecon- 
cretiseerd in de eed van „unbedingte Gehor- 
sam". Deze absolute eed, die trouwbetuiging 
zonder enige reserve van geweten en god- 
delijke wet, acht de predikant volledig ver- 
antwoord. Immers de Führer, „die God ons 
gaf en die de verantwoordelijkheid voor het 
volk draagt", heeft de „echte zin des levens" 
het Duitse volk weer voorgehouden: Niet 
meer de „Ikzucht" van het Weimar-regiem, 
maar het „dienen"! Dienen toch heet de 
„door God gewilde zin van ons leven". Wel- 
nu als soldaat staat men „op Gods bevel" 
onder de wapenen, in dienst van het vader- 
land. 
Hier stoten wij op de tragische wortel van 
het duitse noodlot: „Befehl ist Befehl" en 
men vrage niet naar de redelijkheid en zede- 
lijkheid van het bevel, want het is heilig, 
onaantastbaar.  De bevelhebber, de  Führer, 

neemt de verantwoordelijkheid, de soldaat 
vraagt niet naar de motieven, naar goed of 
kwaad, hij gehoorzaamt zonder scrupules en 
critiek. Deze fatale, blinde en vaak immorele 
Nibelungentrouw steekt deze dominé in het 
christelijk gewaad van Gode welbehage- 
lijkheid. In wierook hult zich het Duitse 
mysterium inquitatis! 
De Duitse stri|d moet Gode welbehagelijk 
zijn, want de geweldige overwinningen (wij 
tellen anno Domini 1940) laten geen andere 
duiding toe. Zoals Hegel in een bui van god- 
deloze vroomheid de overwinning tot ken- 
teken stelde van de vitale aanwezigheid van 
de Geest in een volk, zo doet dit ook de 
evangelische Duitse dominé: „Es kann kei- 
nen Deutschen geben, der mit wachen Augen 
die deutsche Geschichte bis in diese Tage 
und Wochen miterlebt hat, der nicht in tie- 
fer Ehrfurcht und demütiger Dankbarkeit 
spürte, dass der Herr der Völker unter una 
lebendig ist." De oorlog is het duitse volk 
opgedrongen, in volledig defensief en daar- 

(Vervolg op pag. 2). 
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GODDELOZE      VROOMHEID, 
de tragiek der Duitsers. 

(vervolg hoofdartikel) 

om is deze strijd een heilige plicht: „Gij 
weet, als Duitse mannen, waarom het gaat: 
het is een verdedigingsstrijd voor het leven, 
de vrijheid en toekomst van ons volk." 

De nieuwste Duitse geschiedenis onder 
Adolf Hitler, de uitverkorene Gods, 

is weer ftej/s-geschiedenis geworden, zoals 
bij de Joden onder Mozes. Zó alleen krijgt 
men een betere kijk op de blinde volgzaam- 
heid, het geloof en vertrouwen in al wat de 
Führer onderneemt voor zijn volk. Bij de 
Voorzienigheid gaat hij te rade en de Heer 
begeleidt des Führers beslissingen en zegent 
al zijn ondernemingen. Het Hitlerianisme nam 
de trekken aan van een Messianisme! Voor- 
al in 1940 zwol het hart van het Duitse volk 
van vreugde, trots en eerbied tegenover dé 
„einzigartige" prestaties van Heer en Luft- 
waffe. De verering van de Führer bereikte 
vrijwel goddelijke hoogte. Na de misdadige 
overrompeling van Nederland en België en 
de victorie over Frankrijk, jubelt ook Dr. 
Krummacher goddeloos vroom: „Eerbied, be- 
wondering, trots en dank vervult ons van dag 
tot dag. Fiere bewondering tegenover onze 
Führer en onze triomferende kameraden. Eer- 
bied voor de bloedoffers, eerbied i'oor de 
kameraden, die trouw aan de wapeneed hun 
leven ingezet hebben. Eerbied voor de treu- 
renden. Dank, diepe dank, de Heer der 
Heerscharen, de leider der gevechten. L>c 
klank der klokken verkondigt van toren tot 
toren deze dank. 
God  wil  in   deze  victories   spreken   tot   het 
Duitse volk, want God is ook de „Heer in de 
geschiedenis  van het  Duitse volk    Zijn 
voetsporen in de Duitse geschiedenis gaan 
wij na". Steeds door sprak God in de ge- 
schiedenis tot ons, Duitsers. Ook het Derde 
Rijk begon met God aan te roepen in de gar- 
nizoenskerk van Potsdam, de plaats „waar 
hele generaties Duitse soldaten in oorlog en 
vrede zich kracht baden bij God. Is het niet 
Gods weg geweest, die ons volk uit de diepte 
van smaad en ineenstorting wederom naar de 
hoogte van vrijheid en overwinning heeft ge- 
voerd door middel van de onbekende front- 
soldaat uit de wereldoorlog? Hoe hadden 
mensen zich deze weg van Compiègne naar 
Compiègne, van Versailles naar Versailles 
ooit kunnen uitdenken! Zo is de diepte van de 
Duitse geschiedenis altijd ten nauwste ver- 
bonden geweest met de worsteling om de 
levende God." Het „Evangelie leert ons, dat 
de staat het recht heeft het zwaard te voeren 
om het leven van het volk te beschermen" en 
daarom strijden wij voor Gods zaak: „Hoe 
beslissend het heden is in Gods historisch in- 
grijpen, dat hebben wij allen bespeurd, wijl 
één dag, één uur, één besluit van de Führer 
een   bevel   van   wereldhistorische   betekenis 
kan zijn! 
„Heden staan wij op de top der overwin- 
ning" en ofschoon de strijd nog niet geheel is 
gestreden, is dit éne zeker: de taak, welker 
vervulling God, de Heer der Heerscharen — 
na zulk een unieke overwinning — van ons 
volk voor de toekomst van Europa verwacht 
is bovenmatig groot, zó groot, dat van ieder 
persoonlijk, hetzij in oorlog of vrede, de hoog- 
ste inspanning wordt geëist." 
Duitsland echter gaat Gods weg en Krum- 
macher schrikt er — in goddeloze vroomheid 
— niet voor terug zelfs Christus tot exponent 
te maken van Hitlers misdadigheid: „Op een 
der slagvelden in Lotharingen -— waarover 
nu de Duitse vlag wappert — staat een beeld 
van de Gekruisigde. Vijfentwintig jaar ge- 
leden heeft een granaat het kruis wegge- 
reten. Christus zelf is zonder kruis blijven 
staan. Nu verheft Hij de gekruisigde armen 
als ten zegen over het met bloed gedrenkte 
land, over de victorieuze slagvelden,, over de 
grote  stonde  der Duitse  geschiedenis,  over 
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Een ZONDAG 
in het HOSPITAAL 

,       Een   briei  van   „Frits   de   Zwerver" 

H: 'et is Zondagmorgen en nu lig ik op mijn bed zo maar tyat 
te   denken   aan   ons Nederland  op  zijn Zondags.  De be- 

koring   van   een   Hollandse Zondagmorgen   is altijd heel sterk, 
maar zij is altijd op 't sterkst   als je buiten eigen grenzen ver- 
blijft. 

Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik een christelijk huisgezin, zoals ons land geluk- 
leg nog zovele telt. Men staat wat later op dan gewoonlijk en trekt de beste kleren aan, 
waarna het gehele gezin zich schaart om de tafel, die. „omdat het Zondag is", dikwijls 
een exttaatje biedt. Niemand jacht zich en alles ademt rustig. Een van de huisgenoten 
zet zich achter het huisorgel en de anderen zingen   mee:   Gelooft  zij  God  met diepst 

Straks gaan zij naar de kerk om te luisteren naar wat God te zeggen heeft     Wat 
ts dat alles goed en sterk. En wat mis je dat erg in Indië. Het is daa'r allemaal 'zo heel 
anders. 
Je merkt hier als regel zo heel weinig van de Zondag. Alles gaat. net als in de week, 
zijn gewone gang. Dezelfde zware karren met buffels bespannen; koelies, die hard wer- 
ken militairen, die dienst hebben en met zware carriers uitrijden: alles is als in de week 
Slechts enkelen kunnen naar de kerk. maar als de dienst voorbij is, moeten zij zich 
verderde Zondag maar suggereren. En nu lig ik in het hospitaal en vind daar eigenlijk 
voor het eerst iets terug van mijn dierbare Hollandse Zondag. 
Het is heel stil en rustig. 
Ik  zie zusters   in   kalme  gang  over  de zalen gaan. 
En in de verte hoor ik krachtige mannenstemmen een katholiek gezang zingen. 

Jk mag straks ook naar de kerk. Een zuster haalt me af. Door de lange overdekte 
1 gangen gaan we naar de kerkzaal. Een marinedominé staat in groot tenue bij de deur 
en deelt kerkboekjes uit. De zaal heeft niet veel met een kerk gemeen. De zitplaatsen 
zijn amphitheatersgewijze opgesteld, zes, zeven rijen boven elkaar. Veel bezoekers ziin 
in pyama en overal zitten zusters, die haar patiënten een beetje in het oog houden} Ook 
staan tal van bedden in de zaal. Ik zit vlak voor de lessenaar van de dominee want 
mijn gehoor is nog niet helemaal in orde. 
De dominee begint en geeft een psalmvers op. Onder het zingen kijk ik eens rond en dan 
wordt mijn aandacht getrokken door een jongen, die plat op zijn bed ligt. iemand, die 
zwaar gewond is geweest, maar als hij zingt spreekt vreugde van zijn gelaat. 

„Hij kan en wil en zal in nood 
Zelfs bij het naad'ren van de dood     - 
Volkomen uitkomst geven." 

Ik denk: jongen beleef je ook nu (of misschien juist nu)   wat je zingt? 
Daar ligt een jongen, die waarschijnlijk beide ogen zal moeten missen. 
En ik denk: kun jij zingen, kerel, in deze donkerheid? 
Ja, hij zingt. Hij zingt beter dan ik. Je zou haast zeggen: het is om krankzinnig te worden 
nooit meer iets kunnen zien. maar het is duidelijk: deze jonge kerel ziet: ziet, dat God 
een werkelijkheid is en zeer nabij voor wie Hem zoeken. „O, God," bid ik     laat U van 
ons vindenen van allen   die in zo grote nood verkeren. En als het niet anders kan, als 

ÏÏlTeiUehoo   " ^ dan ^ ^ ^ We9 Van het leed' Want 9een PriJs is voor 

De preek gaat over Jezus lijden. We zijn in de lijdensweken 
De tekst is gekozen uit Matth 16:21.-23: de noodzakelijkheid van Jezus' lijden. Maar Petrus de dicipel van   e2US wU er niet aan   Dat ^ ^ ^ ^ J 
het lijden van Jezus niet. u     j      j >"" 
Ik denk: domme Petrus. 
Maar de Dominé zegt, dat wij dit ook vaak niet willen. Wij willen Jezus wel. maar dat 
die dood nodig was voor U en voor mij. daar willen ook wij vaak niet aan 
De bede komt uit ons hart op: „Here. leer het me verstaan dat dit lijden nodig was   al 
was het alleen maar voor mijn zonden." 
De dienst loopt ten einde en wij ontvangen de zegen. De . bedden worden weer weg- 
gereden en allen gaan terug naar de zalen. " 

/k praat nog even na met een paar zusters. 
De kerkdienst is weer afgelopen. 

De volgende Zondag hoop ik in het hospitaal te mogen preken 
Preken is zo mooi. Vertellen van Gods liefde is het mooiste werk. 
Met feest in het hart ben ik weer op mijn bed gaan liggen. 
Een Zondag in het hospitaal. 
Het was goed vóór rriij. 

Soerab a/a. 
H|W|^ ' 1^1 ^"■■■^     ^"llB* Hl 

de stonde van overwinning en dank. Chris- 
tus wil met ons spreken!" 
Welk een verblinding, zelfs bij de christe- 
lijke leiders van het Duitse volk! Hoe vrese- 
lijk moet men nu wel niet de debacle erva- 
ren. Moge ook voor hen het licht van Chris- 
tus doorbreken, het volle licht, niet vervalst 
door menselijke straalbreking! 

{Ingezonden mededeling) 

Al wat Uw liuid 
in tientallen gevallen voor haar 
genezing, zuiverheid, gezondheid 
en verbetering nodig heeft, is.... 

puitor. 



* HISTORISCHE PARALLELLEN 
VERZET   IN   DE   FRANSE   TIJD 

door 

K. NO REL 

ie Franse   tijd  was   veel   verwarder dan 
de Duitse. 

Het eerste tiental jaren wisselden vrede en 
oorlog elkander af. Zelfs in de jaren 1806 
tot 1810 was er nog een glimp van vrij- 
heid. Koning Lodewijk Napoleon was niet 
altijd de gedweeë   dienaar   van   zijn   grote 

Maar Hollandse koopmansgeest en winzucht 
zijn ook in '40-'45 wel eens saaragegaan met 
scherp verzet. 
Er was een illegale pers in de jaren 1812 en 
1813. Libellen en pamfletten, in het ver- 
borgene gedrukt, fladderden door het land 
en hun aantal vermeerderde zeer, toen Napo- 

5ijltiesdag! 
1 ' 

"\ 

' Iedereen kent deze uitdrukking; tijdens de Duitse bezetting was het uitspre- 
ken ervan voor velen reeds voldoende om hun wraakzuchtige gevoelens te 
uiten. Men stelde zich daarbij een chaos voor, die bij de bevrijding zou 
losbreken en waarin de bijl als vergeldingswapen een belangrijke rol zou 
spelen. 
Maar waar komt de uitdrukking „bijltjesdag" vandaan? En wie of wat waren 
de „bijltjes"? 
De bekende schrijver K. Norel vertelt het ons in zijn artikelenreeks over 
Nederland in de Franse tijd, „Historische parallellen". De „bijltjes" vormden 
de K.P. van 1813. Uit deze artikelen blijkt voorts, dat „bijltjesdag" niet het 
enige punt is, waar de afgelopen bezettingsjaren grijpen in die van ruim hon- 
derd jaar geleden. 
L'histoire se répète: in de golfslag van de geschiedenis keert steeds weer, mis- 
schien iets anders genuanceerd, terug, wat reeds geweest is. Daarom kan, voor 
hen die weten te lezen, de geschiedenis een les zijn. 
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broer. Holland had toen althans een schijn 
van vrijheid en zelfstandigheid, die de Duit- 
sers ons in de jaren '40-'45 nooit gegund heb- 
ben, of het moest zijn tijdens de befaamde 

; eerste rede van Seyss Inquart in de Ridder- 
zaal, toen de Rijkscommissaris beweerde dat 

' de Duitsers hier niet gekomen waren om ons 
onze vrijheden te ontnemen en zeide dat hij 
eerbied had voor de vrijheidsstrijd der Hol- 
landers tegen Habsburg. Maar die klucht was 
snel uitgespeeld. 
De jaren 1810 tot 1813 zijn echter volop ver- 
gelijkbaar met 1940-1945. Toen woedde er 
een harde oorlog, was ons land afgesloten 
van de zee en werden we rechtstreeks uit 
Parijs geregeerd door een landvoogd, wiens 
bevoegdheden van die van Seyss Inquart niet 
veel verschilden. Er was censuur op de pers 
en zelfs op preken. Er was een geheime 
politie. Het land was overstroomd met Franse 
douaniers. 
In sommige opzichten was het erger. Holland 
was formeel bij Frankrijk ingelijfd. Er be- 
stond dienstplicht voor de Keizerlijke legers. 
In andere opzichten was het minder erg. Van 
deportatie van arbeiders was geen sprake. Er 
was geen massa-moord op Joden. Lebrun 
was een goedwillend, hoffelijk Fransman, 
van heel andere allure dan een Nazi als 

JSeyss-Inquart. 

I e zwarte handel bloeide in die jaren. Daar 
waren de Nederlanders van die tijd net zo 

geslepen in als nu. 
De sluikhandelaren zorgden dat in Neder- 
landse magen kwam hetgeen de overweldiger 
aan ons volk poogde te onthouden. Een goede 
vorm van verzet was de sluikhandel, waar 
hij het continentale stelsel van Napoleon hielp 
ondermijnen en diens oogmerk om Engeland 
door het nekken van zijn handel te overwin- 
nen, falen deed, nu daargelaten dat Groot- 
Brittanje door het continentale stelsel toch 
nimmer op de knieën was te brengen. 
Wij hoeven niet voorbij te zien dat de sluik- 
handel niet alleen gedreven is bij wijze van 
verzet. De zeelui en vissers, die de Franse 
douaniers verschalkten, de kooplui die zorg- 
den dat de koloniale waren van het zeestrand 
en uit vissersplaatsén hun weg vonden door 
het gehele land, deden dit óók uit winstbejag. 

leon uit Moscou was gevlucht en zijn leger 
in de Russische sneeuwvelden versmolten. In 
1811 dichtte Bilderdijk, in 1803 meegesleurd 
in de Napoleon-verering, zijn Geuzenlied: 

Doch de dampen dezer rampen, 
doch de nevels dezer nacht, 
zullen breken  
Deze ellenden gaan volenden, 
en verpletterd wordt hel juk! 

In  1812 was het verzet nog  zeer geheim. 
Napoleon's tocht door Holland in dat jaar 
scheen een zegetocht en de Keizer was zeer 
tevreden over zijn „brave Hollanders". En 
waarlijk: elke stad had erepooorten voor hem 
opgericht.    Zangkoren    en    muziekcorpsen 
schalden zijn glorie   uit.   En   overal   putten 
burgemeester    zich    uit    in    redevoeringen, 
waarvan 's Keizers oren tuiten moesten. 
Maar dit was „show" van dezelfde aard als 
onder  Hitler dikwijls is   vertoond.   Franse 
ambtenaren waren de Keizer overal vooruit- 
gereisd om na te gaan of de versiering wel 
fraai genoeg was, of er wel muziek en zang 
was om hem te begroeten en of de redevoe- 
ringen wel geschikt waren voor de keizerlijke 
oren. En als het niet  geheel in orde was, 
zorgden   zij   dat   er   erepoorten   en   zang- 
huldigingen kwamen, hanteerden zij het rode 
potlood voor de speeches van de burgemees- 
fers, of stelden zelf een schone rede op! En 
de geheime politie was overal actief om on- 
gewenste elementen te   verwijderen   en   elk 
incident te voorkomen. 
Onder de oppervlakte broeide het. 
En in het voorjaar van 1813 is de vlam uit- 
geslagen. Toen heeft   Holland   zijn   „Mei- 
staking" en „Dolle Dinsdag" tegelijk beleefd. 
Het begon in Oud-Beierland, waar lotelin- 
gen weigerden zich weg te laten voeren. Het 
sloeg over naar Rotterdam,  het Westland, 
tot ver in Holland's Noorden toe. In Alphen 
aan de Rijn en Bodegraven werd de oranje- 
vlag gehesen.   Vijfhonderd   boeren   trokken 
Leiden binnen. Oranje boven! roepend. Men 
vertelde elkaar: De   Kozakken   zijn   in   het 
land! Ben grote Engelse vloot ligt voor de 
kust. 
Het was nog minder waar dan dat op 6 Sep- 
tember 1944 de geallieerden over de rivieren 
waren. 
Hardhandig hebben de Fransen het oproer 

onderdrukt.   Een   aantal   kopstukken   is   ge- 
hangen; verscheidene anderen   zijn   doodge- 
schoten. Het land werd stil. 
Dit is een gelijk verloop als bij de Meistaking 
van 1943. 
Het verschil is dat de opstand van voorjaar 
1813 geen algemeen en actief ondergronds 
verzet heeft doen geboren worden. 

»r kwam niets dat op de LKP. geleek. Wel 
^hebben enkele oud-zeeofficieren in Am- 

sterdam getracht een vrijcorps op te richten, 
maar dit was meer bestemd om na het vertrek 
der Fransen op te treden dan dat het sabotage 
of guerilla voeren moest. Het had dus meer 
weg van de OD. dan van de LKP. Twee van 
die leiders. De Jong en Maas — de laatste 
was veel te loslippig voor illegale actie — 
zijn gepakt. Een derde, Jacob May, die groot 
gezag had bij de „Bijltjes", heeft in Novem- 
ber 1813 zijn rol gespeeld. Maar daar komen 
wij nog op terug. 
Er waren weinig onderduikers. In een 
kroniekje van Andijk heb ik gelezen: In die 
dagen hield zich een persoon in het veld op. 
Hij woonde op een woeste plek, moeilijk toe- 
gankelijk, waar veel riet en biezen waren, in 
een zelfgebouwde hut. Hij was een loteling. 
Zo zal er nog wel een enkeling hier en daar 
zich aan de greep der Fransen hebben ont- 
trokken. Van een onderduikbeweging op 
grote schaal, zoals de LO. die heeft tot stand 
gebracht, blijkt niets. 
Zelfs Gijsbert Karel van Hogendorp liet 
zijn zoon gaan, toen deze in 1813 moest opko- 
men bij de „garde d'honneur", de eregarde, 
samengesteld uit zoons van de aanzienlijken. 
„Ik ben er mede ingenomen," schreef Van 
Hogendorp bij die gelegenheid, „dat deze 
„garde d'honneur" gevormd wordt. Nu ook 
de aanzienlijken hun zonen moeten afstaan, 
zullen zij eindelijk in verzet komen." 
Daaruit blijkt dat bij Gijsbert Karel wel ver- 
zetsgeest leefde. Maar zijn eigen zoon liet 
hij naar Frankrijk gaan inplaats dat hij hem 
onderduiken liet! 
Men dacht er niet eens aan dat zo iets moge- 
lijk en geboden was. 

HERDENKING 
IN HET KAMP VUGHT 

Het Comité Monument Kamp Vught 
verzoekt ons mede te delen, dat de 
jaarlijkse herdenking van de in dit 
kamp gevallenen, zal worden gehouden 
op 4 Mei a.s., des namiddags om twee 
uur. 
Van het station Den Bosch rijden er 
bussen tot de fjzeren Man: de verza- 
melplaats voor de deelnemers aan deze 
herdenking is het Hotel De Hut, Villa- 
park. 
Daar het vrijwel ondoenlijk zou zijn 
allen, die in het verzet werkzaam wa- 
ren, persoonlijk uit te nodigen, nodigt 
genoemd comité hen, die hun gevallen 
vrienden in Vught willen herdenken, 
langs deze weg uit, de plechtigheid op 
4 Mei bij te wonen. 
Het comité leeft in de hoop, dat zeer 
velen aan deze uitnodiging gehoor zul- 
len geven. 

é^. ___ 
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NIEUWE   VLIEGTUIGEN 
VAN   DE  AMERIKAANSE  LUCHTMACHT. 

De achter ons liggende wereldoorlog heeft 
wel geleerd, dat de actie van het lucht- 
wapen in vele gevallen uiterst belangrijk 

en soms zelfs doorslaggevend kan zijn. Ook 
wanneer we letten op wat zo nu en dan wordt 
vrijgegeven aan bijzonderheden over nieuwe 
vindingen (we denken hierbij onder meer aan 
de atoombom, straalaandrijving, raketprojec- 
tielen, bestuurbare bommen en radar), dan 
mogen we veilig aannemen, dat bij de thans 
vervaardigde wapenen bijzondere aandacht wordt 
besteed aan vliegtuigen, die een grote snelheid 
ontwikkelen en een groot vliegbereik hebben. 
Hoewel we aan geen enkel ander land te kort 
willen doen, denken we hierbij toch in de eerste 
plaats aan de Amerikaanse vliegtuigindustrie, 
en dit artikel poogt een klein denkbeeld te 
geven van de enorme vooruitgang, die de laat- 
ste jaren op het gebied van het vliegwezen is 
gemaakt. Volledig zal dit overzicht niet zijn, 
omdat een luchtmacht nu eenmaal nooit haar 
geheimen geheel prijs geeft. Toch geeft het een 
idee hoe en waarmede de moderne luchtmacht 
is uitgerust. 

BOMBARDEMENTSVLIEGTUIGEN. 
Wat de bommenwerpers betreft, treedt 

de Consolidated Vultee B 36 wel het meest op 
de voorgrond. Het toestel gaat door voor het 
grootste landbombardementsvliegtuig ter wereld. 
De afmetingen van deze luchtreus zijn gewel- 
dig: de vleugelspanning Is 69 meter, de lengte 
bijna 49 meter. De vleugel is in het midden 
2.25 meter dik, zodat de boordmecaniciens de 
motoren van binnenuit kunnen bedienen. Zes 
motoren van het fabricaat Pratt and Whitney 
— elk met 28 cylinders — duwen het toestel 
voort, en geven het een totale capaciteit van 
18.000 p.k. Als bijzonderheid wordt vermeld, dat 
deze bommenwerper vanuit Amerika overal ter 
wereld de atoombom kan afwerpen en toch weer 
op zijn basis kan terugkeren, zonder onderweg 
brandstof in te nemen. De snelheid is- 450 k.m. 
per uur. De bemanning bedraagt 15 koppen. 

Een tweede type, dat door zijn nieuwe con- 
structie de aandacht verdient, is de Northrop 
B-49, een vliegtuig van het z.g. „vliegende 
vleugel-type", in de vliegerswereld beter bekend 
als een „vleermuis". Het hele toestel bestaat 
uit één vleugel, die 52 meter breed, 16 meter 
lang en 2.25 meter dik is. Acht straalaandrij- 
vingsmotoren duwen het toestel voort en geven 
het een snelheid van ongeveer 750 k.m. per 
uur. In de loop van dit jaar zullen er 30 in 
gebruik worden genomen. 
Het bekende Superfort B-29, bekend uit de aan- 
vallen op Japan, is als „verouderd" uit de pro- 
ductie genomen. Dit type kon over 2000 mijl 
10.000 pounds bommen vervoeren. De verbeter- 
de uitvoering, de B-50, presteert het ditzelfde 
kwantum 6000 mijl weg te vliegen. 
De Boeing XB-47 Stratojet is een geheel nieuw 
type, waarvan er nu twee in gebruik zijn als 
proef. Het wordt voortbewogen door een zestal 
straalmotoren, vier in paren naast de romp 
aan de vleugel en twee aan de uiteinden der 
vleugels. De juiste snelheid wordt niet bekend 
gemaakt, doch zal „meer dan 750 k.m. per uur" 
bedragen. 

TRANSPORTVLIEGTUIGEN. 
Ook bij deze toestellen is een ware omwen- 

teling teweeggebracht. Af en toe is het 
moeilijk ons in te denken, dat het nog maar 
amper vier jaar geleden is, dat Dakota's para- 
troopers landden bij Arnhem. 
Nu hebben we de Consolidated Vultee X-99, de 
transportuitvoering van bommenwerper B-36. 
Hij is echter nog iets langer en meet 54.5 meter. 
Een andere „transportkist" is de Boeing C-97 
Stratofreighter. Dit toestel kan 137 volledig 
bewapende militairen vervoeren, of 83 gewon- 
den met vier verpleegsters. Zeven en dertig van 
deze vliegtuigen zijn in bestelling. De Douglas 
C-74 Globe Master is iets kleiner, maar vervoert 
toch nog 125 man of 115 gewonden. Elk der 

i motoren heeft 3000 p.k. 
Het machtigste transportvliegtuig is echter de 

^■^^^^^^^^1^ III 

n de afgelopen weken verschenen in de 
pers twee publicaties, die naast elkaar ge- 
legd een interessant — doch onheilspellend 
beeld ~- geven van de activiteit op het 
gebied van de bewapening, in het bijzonder 
wat betreft de luchtmachten, 
bijzonder wat betreft de luchtmachten. 
Het eerste bericht maakt melding van het 
feit, dat de Amerikaanse luchtmacht momen- 
teel 40.000 toestellen telt en dat dit aantal 
tegen het einde van dit jaar tot omstreeks 
50.000 zal zijn opgelopen. 
Tegenover deze getallen staat een artikel in 
de Daily Telegraph, waarin verschillende 
bijzonderheden omtrent de Sovjetluchtmacht 
worden genoemd. 
Zowel bij het bestuderen van de Ameri- 
kaanse als van de Russische cijfers moet 
natuurlijk een zekere reserve worden ge- 
nomen, daar beide mogendheden altijd cijfers 
en gegevens geheim zullen houden. 

Wat de aantallen betreft: Amerika beschikt 
momenteel over 11.500 toestellen der eerste 
linie, waarvan er op de luchtbases 7.000 ge- 
reed staan tot onmiddellijke actie. (Gedu- 
rende de afgelopen oorlog bedroeg de abso- 
lute sterkte van de Engelse luchtmacht 
8.000 toestellen in front- en strategische 
eskaders). De marine van de V.S. heeft 
6.000 gevechtsklare toestellen tot haar be- 
schikking, terwijl het totaal-aantal van de 
transport-, opleidings- en verbindingsvlieg- 
tuigen 16.000 bedraagt. Een aantal van 
7.000 in reserve gehouden toestellen van 
alle typen maakt de 40.000 vol. 

Voor deze totaal-aantallen is van Russische 
zijde geen vergelijkend materiaal bekend, 
hoewel er misschien enig houvast is aan het 
cijfer, waarin de Sovjet-luchtmacht tijdens de 
afgelopen oorlog werd uitgedrukt. Dat be- 
liep nl. 20.000 vliegtuigen, een aantal, dat 
na de oorlog daalde tot 15.000. Er zal intus- 
sen  achter  het  ijzeren  gordijn   wel een   en 
ander gebeurd zijn en nog gebeuren  
Zowel bij de Russen als bij de Amerikanen 
wordt de nadruk gelegd op zware bommen- 
werpers. Amerika heeft momenteel een vloot 
van 1400 van die toestellen, waarvan een 
100-tal in staat is zonder tussenlanding om 
de wereld te vliegen. Vooral aan dit type 
wordt in Amerika bijzondere aandacht be- 
steed. Zij zijn niet voorzien van straalmoto- 
ren, daar bij dergelijke lange-afstand-vluch- 
ten de gewone zuigermotoren beter blijken 
te voldoen. De Marine heeft daarnaast nog 
de beschikking over 2.000 bombardements- 
en torpedovliegtuigen. 

De Russische bommenwerper svloot, die 
jarenlang het stiefkind van de Russische 
militaire autoriteiten is geweest, omvat  750 
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tot 1000 viermotorige bommenwerpers. De 
Russen zijn het belang van een dergelijk 
wapen gaan inzien en trachten nu zoveel 
mogelijk de achterstand in te halen. Het 
standaard-type van de bommenwerpersvloot 
is de T.U.-70, een machine met vier moto- 
ren van 2.200 p.k. elk, een maximale bom- 
menlast van 5 ton bij een actie-radius van 
1500 km. De prestaties van dit toestel, waar- 
van er 75 a 100 per maand worden gepro- 
duceerd is gelijk te stellen met de Lan- 
casters, die de Engelsen in de afgelopen oor- 
log/ gebruikten. Daarnaast werken de Rus- 
sische ingenieurs aan een bommenwerper met 
vier straalmotoren; dit type is echter nog niet 
in gebruik. In het hierneven staande artikel 
worden verschillende Amerikaanse bommen- 
werpers besproken. 

Tenslotte zijn daar de jagers, waarvan 
Amerika er momenteel een 2000 in eskader- 
verband heeft, zonder uitzondering bestaan- 
de uit na de oorlog gebouwde straalvliegtui- 
gen, terwijl de marine beschikt over 4.000 
stuks, bijna alle ook jetvliegtuigen. Van de 
Sovjet-luchtmacht zijn wat jagers betreft geen 
cijfers bekend, maar wel staat vast, dat ook 
daaraan grote zorg wordt besteed. De tot nu 
ontworpen en gebouwde straaljagers doen 
in snelheid, vliegbereik en stijgvertnogen voor 
de Engelse niet onder, doch de levensduur 
van hun motoren schijnt korter te zijn. De 
bewapenig daarentegen is zwaarder. In het 
hierbijgaande artikel worden enkele jagers 
van de luchtmacht der V.S. met name ge- 
noemd. 

Natuurlijk zijn dit enkele cijfers, die slechts 
een vage impressie kunnen geven. En dan 
blijven nog onbesproken de onderwerpen, 
waarover zo goed als geen vergelijkend mate- 
riaal — tenminste niet in die mate, dat het 
in enkele regels zou kunnen worden samen- 
gevat — beschikbaar is. Zoals bv. de radar, 

waarin de Russen enkele jaren ten achter zijn 
bij de Amerikanen — en dit kan voor een 
moderne luchtmacht zeer belangrijk zijn! — 
en de onbemande raketten van het V2-type, 
die door de Russen zeker even ver ontwik- 
keld zijn, als doof de Engelsen en de Ame- 
rikanen. 
En bij dit alles mogen wij er ons van ver- 
zekerd houden, dat zowel in Amerika als in 
Rusland de deuren van de laboratoria en 
de tekenkamers hermetischer afsluitingen 
vormen dan het beruchte ijzeren gordijn en 
dat er achter de eerste meer is, dan waar- 
van wij met onze schoolwijsheid kannen dro- 
men] 
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•) Als ge de vrede wilt, bereid   U  dan  voor op 
de oorlog. 

Douglas C-124. 28 van deze lucht- 
reuzen zijn in bestelling. Men kan 
er tanks, bulldozers en veldartillerie 
mede vervoeren. Zelfs geladen 
vrachtauto's vormen geen bezwaar. 
Grote deuren zijn in de neus aan- 
gebracht, terwijl Indien gewenst een 
electrische elevator in het midden 
van de „buik" kan worden geplaatst. 
Beter dan de afmetingen ons een idee 
kunnen geven van de grootte, is het 
feit, dat dit vliegtuig twee en een half 
maal zo groot is als de bekende Sky- 
master. Toch kan het opereren vanaf dezelfde 
betrekkelijk kleine vliegvelden, die de Skymasters 
gebruiken. Wanneer ze als vliegtuig voor perso- 
nenvervoer worden gebruikt, worden ze om- 
gebouwd met een onder- en een bovendek. Ze 
kunnen dan 222 manschappen met hun volledige 
velduitrusting bevatten, of als hospitaalvliegtuig 
123 gewonden, 45 ambulancekisten en 15 ver- 
pleegsters en doktoren. 

JACHTVLIEGltJIGEN. 
ü laatsgebrek belet ons bijzonderheden te ver- 
* tellen over alle nieuwe typen, waarom we 
de meest op de voorgrond tredende nemen. 
De Lockheed P-80 Shooting Star is een straal- 
jager en heeft de respectabele snelheid van liefst 
900 k.m. per uur. Bewapening: 6 machinekanon- 
nen, tien raketten en twee bommen. 
Een andere jager is de Kepubllc F-84 Thunder- 
jet, ook een straaljager, die 900 k.m. per uur 
vliegt. De bewapening is 6 kanonnen van 50 mm, 
en raketten onder de vleugels. Het is een mach- 
tig wapen, dat tot 12000 meter hoogte kan 
opereren. In geval van pech kan een motor in 
50 mJButen door een nieuwe worden vervangen. 
In dit toestel is ook de nieuwe vinding aange- 
bracht, die de bestuurder in staat stelt (of: 
moet stellen) bij een ongeval veilig de aarde te 
bereiken. Door de hoge snelheid is het natuur- 
lijk onmogelijk uit de cockpit te klimmen en 
naar beneden te springen. Hij heeft nu echter 
slechts een knop in te drukken en wordt met 
stoel en al uit zijn vliegtuig geschoten, waarna 
hij aan de parachute naar beneden zweeft. 
Een nieuw type snelheidsbreker is de Bell X-l, 
een raketvliegtuig, ontworpen voor de z.g. su- 
personische proeven. De snelheid is veel groter 
dan het geluld, daar het toestel is ontworpen 
om 2500 k.m. per uur te vliegen op 24000 meter . 
hoogte. Weinig gegevens zijn nog bekend over 
deze proeven. Wel is de geluidsnelheidsgrens 
enkele malen overschreden, het eerst door de 
Amerikaanse vliegerkapitein Charles E. Yeager 
op  14  October 1947. 

Vrijwel alle moderne vliegtuigen zijn momenteel 
uitgerust met de z.g. „automatische piloot", in 
vliegerkringen meer bekend onder de naam 
George. Deze wordt afgesteld en het vliegtuig 
houdt automatisch de afgestelde koers. Zo ge- 
beurde het, dat bij een bomaanval op het spoor- 
wegemplacement' van Anspach in Duitsland een 
Vliegend Fort getroffen werd door een flakgra- 
naat. De staartschutter. Sergeant Majoor Char- 
les Sibray uit Odon, Indiana, gespte zijn para- 
chute om en trok de stekker van de boord- 
telefoon even uit het contact om het noodluik 
open te trappen. Terug op zijn plaats scha- 
kelde hij de koptelefoon weer in en wachtte op 
het bevel om met de parachute te springen. 
Wat er echter kwam, niet de verwachte order. 
Hij probeerde de commandant op te roepen, 
maar zonder resultaat. Toen het toestel de ge- 
vechtslinie naderde werd het beschoten. „Flak 
onder ons" rapporteerde hij. Geen antwoord. 
Eindelijk werd het hem te bar. Het toestel was 
boven Frans (bevrijd) gebied en Sibray ging 
eens kijken hoe zijn vrienden het maakten. Door 
de acht meter lange staartgang kruipend kwam 
hij in de romp. Geen sterveling te zien. Hij 
strompelde verder. Niemand. Toen belandde hij 
In de cockpit, waar noch zijn commandant, noch 
iemand anders van de bemanning zat. Wel pink- 
te het lichtje van de automatische piloot hem 
tegen en hij ontdekte, dat, terwijl hrj de ver- 
binding van zijn koptelefoon had uitgeschakeld, 
de commandant het spring-commando had ge- 
geven. Toen hij vijf minuten later aan zjjn 
parachute hing drong het tot hem door, dat het 
toch wel iets bijzonders was, om bijna 250 k.m. 
te hebben gevlogen in een onbemande en onbe- 
stuurde bommenwerper. Maar nog groter werd 
zijn verbazing toen hij later hoorde, dat het 
eigenlijk helemaal niet nodig was geweest, dat 
hij afgesprongen was, want toen de benzine 
opraakte, maakte de bommenwerper, bestuurd 
door „George" een keurige landing ergens in 
West-Frankrijk. De schade was gering en kon 
ter plaatse worden verholpen. 

FREEK. 
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  Het enorme gevaarte tn het luchtruim. In kader: De „Vleermuis" stijgt op. 



SPREKENDE CIJFERS 
BESTE TOON, 

/'e artikel Drente-Limburg heeft de aan' 
dacht getrokken van het Bestuur van de 

Stichting 1940-1945 en gaf op de districtS' 
vergadering aanleiding tot een uitvoerige 
bespreking. We stellen het op prijs dat je de 
Limburger nog enige hartelijkheid toekent, 
maar we betreuren dat je hier direct op laat 
volgen dat hij zijn medewerkers uit het ver- 
zet in de steek schijnt te laten. Natuurlijk 
is het moeilijk voor je om dit op een afstand 
te beoordelen, maar wij die het beter weten, 
voelen ons genoodzaakt jou met je geliefde 
cijfers duidelijk te maken dat je de plank 
misslaat. 
Wij geven toe dat de contribuantencijfers 
een miserabele indruk maken, maar de Lim- 
burger verbindt zich nu eenmaal niet graag 
contractueel. Daar komt bij dat de oorlog 
ook ons niet ongemerkt is voorbij gegaan en 
dat onze provincie nu dé armste is van het 
gehele land. Drente tracht nog wel munt te 
slaan uit de reputatie van armste provincie, 
maar ieder die enigszins op de hoogte is, 
weet dat Drente zich tijdens en na de voor- 
laatste oorlog aardig heeft opgewerkt en in 
de bezetting die achter ons ligt er ook niet 
slechter op is geworden. Oorlogsschade is 
er wel geleden, maar toch betekent dit niets 
in verhouding tot die gewesten die geruime 
tijd in de frontlinie gelegen hebben. Geplun- 
derd is er ook, maar we kennen geen streek 
in Drente waar bij de bevrijding geen enkele 
koe of paard meer. was, terwijl, als we ons 
goed herinneren, de veestapel er evenals in 
de provincies Groningen en Friesland in 1945 
igroter was dan in 1939. In Drente waren er 
ook geen plaatsen te vinden waar het aantal 
mannen tussen de 16 en 60 jaar tot op 5% 
verdwenen was vanwege de talrijke razzia's, 
terwijl jouw provincie ook de evacuatie en 
haar funeste gevolgen niet heeft meegemaakt. 
Drente heeft, zoals ik reeds hierboven aan- 
haalde, niet de schade opgelopen die wij hier 
hebben, nl. aan gebouwen, huisraad en cul- 
tuur-technische werken tot een bedrag van 
ruim 400 millioen gulden, berekend op de be- 
kende basis van 1939. Circa 60% wordt 
hiervan door de overheid vergoed, zodat de 
bevolking hierdoor een kleine 160 millioen 
gulden armer is geworden. In 1941 was het 
inkomen per hoofd in Limburg hoger dan in 
Drente, maar momenteel kunnen we veilig 
aannemen dat deze ongeveer gelijk liggen, 
tengevolge van de verwoestingen aan de lan- 
derijen toegebracht door tankgrachten, loop- 
graven en mijnenvelden, alsmede door de on- 
mogelijkheid deze in '45 en '46 te bewerken, 
In hoofdzaak bestaat de Limburgse bevolking 
uit kleine boeren en arbeiders. Buiten de 

* Mijnen en de Maastrichtse fabrieken is er 
nagenoeg geen industrie, terwijl er naar 
verhouding zeer weinig kapitaalkrachtige 
personen voorkomen. 
De gezinssterkte is groter dan in welke 
provincie ook, iets wat de mogelijkheid tot 
geven sterk beïnvloedt en zeker op het aan- 
gaan van verplichtingen remmend werkt. 
Limburg is een katholiek land en het prin- 
cipiële verzet was er de oorzaak van, dat de 
bezetter het Limburgse volk trachtte te tref- 
fen in datgene wat hem het dierbaarste was. 
nl. in zijn kerken. 
Onze provincie bezat 272 Kerken, waarvan 
er 23 totaal verwoest werden, 76 zwaar be- 
schadigd en 12 lichtere schade opliepen. 
De hierdoor aangerichte schade is door de 
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O ader de titel: Sprekende Cijfers, 
plaatsten wij onlangs een arti' 

kei, waarin de Limburgse verzets- 
mensen ter verantwoording werden 
geroepen op grond van een publicatie 
van het Hoofdbureau der Stichting 
'40—'45, waaruit bleek, dat —> 
terwijl op elke duizend Drentenaren 
27 Stichtingscontribuanten voorko- 
men — in Limburg op eenzelfde aan- 
tal    slechts      2    contribuanten 
konden worden vermeld. 
Wij begrepen dit niet van onze 
trouwe Limburgse medewerkers en 
spraken toen reeds ons vermoeden 
uit, dat er wellicht omstandigheden 
zouden zijn, die dit enorme verschil 
acceptabel maakten. Dit vermoeden 
heeft thans op overtuigende wijze 
bevestiging gevonden in een uitvoe- 
rig schrijven van het Provinciale 
Stichtingsbestuur uit Limburg, in 
welk schrijven wij — om het zo 
maar eens te zeggen — met een 
wel zeer krachtige lamp worden 
bijgelicht. 
Wij stellen er dan ook een eer in 
de Limburgers te zuiveren van de 
blaam, die een ogenblik op hen heeft 
gerust, door hun verweer volledig te 
publiceren. 
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Wederopbouw als volgt berekend: 
Totaal verwoeste Kerken 9.000.000 
Herstelbare schade 8.500.000 
Aan Pastoriën 1.250.000 
Patronaten en Jeugdhuizen 1.750.000 
Kloosters en Ziekenhuizen 12.000.000 

Totaal:    32.500.000 

De  herbouwwaarde   mag   veilig   op 300% 
geschat worden. 
Om het meubilair en de verdere inventaris 
op het vooroorlogs peil te brengen is hierbij 
nog circa f 10.000.000 nodig. Begrijpelijk is 
het dat de bevolking het als een eerste plicht 
beschouwt om zijn Kerken te herbouwen en 
dat men hiervoor grote offers brengt. De 
offerbereidheid van de Limburger bleek ook 
reeds tijdens de bezetting en kan niet beter 
aangetoond worden dan door cijfers. 
Volgens de gegevens der LO. werden in het 
District Limburg tussen de 30' en 40.000 
onderduikers verzorgd. Ruim 10.000- Franse 
en Belgische krijgsgevangenen zijn opgevan- 
gen en verder getransporteerd, terwijl wij 
met zekerheid kunnen zeggen dat ruim 1000 
piloten via Limburg veilig in Engeland zijn 
aangekomen. Stellen wij het aantal verzorgde 
personen gedurende een jaar op 30.000 en 
nemen wij aan dat deze aan de bevolking 
f 10.^  per week per hoofd  kostten,  dan 

komen wij tot een bedrag van 15l/2 millioen 
gulden, die door het Limburgse volk zijn 
gespendeerd aan het verzet. Door het NSF. 
is hiervan slechts een zeer klein gedeelte, nl. 
7^2 millioen gulden gefinancierd. De feitelijke 
waarde ligt veel hoger, daar zowel het aantal 
personen als de kostprijs per week aan de 
lage kant zijn gehouden. 
Winterhulp kreeg hier geen kans; het Fonds 
Bijzondere Noden financierde met circa 4}/2 
millioen gulden, welke spontaan werden 
bijeen gebracht via de Kerkcollecten. 
Onmiddellijk na de bevrijding werd Limburg 
overstroomd met repatrieërenden en hon- 
derdduizenden zijn na gevoed en gekleed te 
zijn. naar hun haardsteden doorgezonden. 
Een collecte hiervoor in 1945 in Z. Limburg 
gehouden, bracht op één Zondag 725.000 
gulden op, waarvan het restant van circa 
f 60.000 aan de Stichting ten goede is ge- 
komen. 
De eerste inzameling voor de Stichting in 
1946 leverde f 246.000 op, de volgende jaren 
resp. f 199.596 en f 177.000. De bekende 
poppententoonstelling gaf een winst van 
circa f 24.000 en de kunstmanifestatiën lever- 
den nog circa f 40.000 op. 
Dus ruw berekend ruim f 682.596.■— voor de 
Stichting. Voor de herbouw Kerken is in 
dezelfde periode f 4.500.000,— opgehaald. 
De meeste gezinnen hebben een of meer 
familieleden in Indiê en het thuisfront heeft 
dan ook aller belangstelling. Tot heden is 
hiervoor f 151.478,— bij de centrale binnen- 
gekomen. Dit mooie werk voor onze jongens 
in Indie is verdeeld over 289 afdelingen, welke 
ieder voor zich contact onderhouden met hun 
eigen plaatsgenoten en steeds een gedeelte 
der baten afstaan aan de centrale. 
Het totale bedrag is o.i. minstens op het 
dubbele te stellen. 
Een andere actie is dié voor de Missiege- 
bieden en ook hiervoor is in '46-47 ruim 
f 848.689,— ingezameld, terwijl we 1948 
nog taxeren op f 350.000.—. Hier tussen 
door lopen talloze inzamelingen voor de 
meest uiteenlopende doeleinden en nooit 
wordt er vergeefs aangeklopt. 
Hét bovenstaande geeft o.i. voldoende aan dat 
de Limburger elke nood wil lenigen, ook die 
van de verzetsslachtoffers. Dat dit niet ge- 
beurt in de vorm van vaste contributie is van 
Stichtingsoogpunt gezien te betreuren, maar 
elk vogeltje zingt zijn lied op zijn manier. Tot 
heden heeft Limburg — mecfe dank zij de 
Mijnen — steeds meer opgebracht dan waar- 
op het door het Hoofdbureau '40-'45 in- 
geschat werd. Dat wil heel wat zeggen voor 
een streek waarop zulke zware lasten druk- 
ken. 
Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan 
het Bureau van de Statistiek en diverse in- 
stellingen op charitatief gebied en worden 
vermoedelijk door geen andere provincie 
geëvenaard. 
Aan de naastenliefde van onze Limburger 
mag niet worden getwijfeld en ondanks zijn 
schijnbare luchthartigheid heeft hij het hart 
op de juiste plaats. 
Wij zijn je dankbaar dat je artikel ons de 
gelegenheid gaf dit naar voren te brengen, 
daar de doorsnee Limburger te bescheiden 
is om dergelijke zaken te publiceren. 

Namens het Bestuur der 

Stichting 1940—1945, 

LAURENS. 



in  memoRiam 

Franciscus Petrus Reichert 
Geboren 29 Augustus 1873 te Delft 

GefusilleeTd: 14 September 1944 te Nijmegen 
Beroep: geen 

Carl Wilhelm Gcrsdorf 
Geboren: 19 April 1894 te Amsterdam 

Gefusilleerd: 9 September 1944 te Beekbergen 
Directeur  Turmacfabrieken te Zevenaar 

J' 
Ditmaal herdenken wij het offer, dat Gelderland bracht in de dood van een 

tweetal mannen, umarvan ieder op zijn eigen plaats streed, tot de SD. hen, 

kort voor de bevrijding, neerschoot. 

r 
Deze 71-jarige was een uitzonderlijke exponent van het 

Nederlandse verzet. F. P. Reichert was zijn werke- 
lijke naam, Vrijn was de naam, die hem tegen zijn zin 
werd gegeven, als afkorting van de woorden „Vrij Ne- 
derland", het blad, dat hij in Nijmegen tijdens de laatste 
drie jaren vertegenwoordigde. Daarnaast was hij een 
medewerker van LO. en KP. en verrichtte hij koeriers- 
diensten voor deze organisatie. 
Hij, de 71-jarige, was somtijds onvoorzichtiger dan de 
Onervaren jongeren; hij was driest als een 17-jarige jon- 
gen. Hij heette niet „Vrijn" zonder meer, doch „de oude 
Heer Vtijn". Vrijn achtte zich onkwetsbaar, dank zij zijn 
leeftijd. Toen hij in 1943 met ernstige longontsteking op 
bed lag, zodat ieder voor zijn leven vreesde, heeft men er 
ernstig op aangedrongen, dat hij zijn werk zou overdra- 
gen. Toen hem dat werd voorgesteld, antwoordde hij: 
„Jullie willen de ouwe opzij schuiven, hè? Ik zal niet in 
mijn bed sterven, dat verzeker ik je. Ik blijf vechten zo 
lang er Duitsers in Nijmegen zijn." Onder zijn kussen 
lagen de illegale bladen. Hij lag bovenop zijn werk! 
Tot tweemaal toe was er huiszoeking bij hem. Terecht 
was men er van overtuigd, dat de SD. een spoor in han- 
den had, maar geen stukken wilde maken, voordat zij er 
wijzer van werd. Éénmaal is hij gearresteerd geweest. De 
listige oude heer kwam echter drie dagen later weer 
thuis. 
Het ging, zoals men reeds eerder vreesde. Op Vrijdag, 
vóór de bevrijding van Nijmegen, kwam Wiebe, de be- 
ruchte Nijmeegse SD.-man met een Duitser op de Van 
Peltlaan. Het was een laatste poging om de Nijmeegse 
verzetsgroep op te rollen. Op die dag stierf de 71-jarige 
als een held. Hij weigerde ieder antwoord. Men bracht 
hem naar de keuken. Wat daar gebeurde, vertelde zijn 
vrouw.  Zij  hoorde  hem met krachtige stem de woorden 
zeggen:  Nooit! Nooit! ",  waarna kort na elkaar twee 
schoten klonken. Hij werd begraven op Maandag, in zijn 
eigen tuin, terwijl de geallieerde parachutisten in de straat 
vochten. 
„De oude heer Vrijn"  inderdaad, hij heeft gevochten 
zolang er Duitsers in Nijmegen waren. 

(gedeeltelijk omleend aan Vrij Nederland) 

De heer Gersdorf nam direct in het begin van de be- 
zetting stelling tegen de Duitsers. Diverse militairen 

verschafte hij een onderdak in zijn bedrijf of hij bracht 
hen bij anderen onder. De verzorging van oorlogsslacht- 
offers had zijn bijzondere aandacht; bij iedere gelegenheid 
was er een vertegenwoordiger van hem in de Hospitalen, 
waar oorlogsgewonden werden verpleegd, waarbij dan 
ruim de producten van de fabriek werden gedistribueerd. 
Bij de arbeidsinzet vonden de bezetters in de heer Gers- 
dorf een felle tegenstander op hun pad. Toen de zaak niet 
meer te redden was, gaf hij een ieder, die voor de arbeids- 
inzet in aanmerking kwam, de gelegenheid onder te dui- 
ken, en hij nam op zich de gezinnen zó te verzorgen, dat 
de achtergeblevenen het zelfde levenspeil konden hand- 
haven. 
Later hielp hij de mensen van de pilotenlijn bij het leggen 
van contacten voor onderdak brengen van de piloten. Hij 
trad zelf op als contactman en financierde een belangrijk 
deel van dit werk. 
Zeer zwaar hebben de Duitsers hem aangerekend, dat hij 
een trein met Engelse krijgsgevangenen op het station in 
Zevenaar in het openbaar van sigaretten voorzag. 
Later trad hij op als adviseur van een KP. in de omgeving 
van Arnhem. Hij was altijd buitengewoon goed ingelicht, 
was rustig en zeer voorzichtig met zijn adviezen, maar 
tevens zeer doortastend. De bekende KP.-armbanden met 
de Oranje Leeuw werden onder zijn leiding door een 
speciale groep van de fabriek vervaardigd, terwijl hij zelf 
voor het transport zorgdroeg. 
Diverse malen heeft hij de SD. getrotseerd en met zijn 
scherpzinnigheid was hij hun steeds de baas. Tot hij op 
9 September 1944 weer gevolg gaf aan hun telefonische 
oproep, om voor hen te verschijnen. Nog dezelfde avond 
werd hij bij Beekbergen door de SD.-er Enkelstroth laf- 
hartig met een nekschot vermoord.  ' 
Dit kan uiteraard maar een klein gedeelte zijn van de 
werkzaamheden, die de heer Gersdorf in landsbelang 
verrichtte, want het is bekend, dat zeer velen, ieder op 
een ander terrein, met hem samenwerkten. Zijn dood 
wordt door allen als een groot verlies gevoeld. 

H. J. M. 
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TROUW     -     HET PAROOL 

DE   TELEGRAAF  

"^ 

V.. 

. n Januari van dit jaai; werd door een uitspraak van de perszuiveringscommissie in hoger 
beroep over het gedrag van „De Telegraaf" in bezettingtijd de laatste hand gelegd aan het 
boven water varen van dit blad. Dat was dan zo ongeveer het uitblazen van de nachtkaars der 
perszuivering. Zand erover is tegenwoordig het parool en trouw behoeft niet meer te blijken. 
Maar „Het Parool" en „Trouw" werden de dupe,van dit besluit. „De Telegraaf" zou weer ver- 
schijnen, op de persen van het concern en daar zaten tot dan „Trouw" en „Het Parool". Onder 
het motto van: „Gij saboteert de wederverschijning van het blad van Nederland" en langs de 
omweg van een onder druk gezet personeel, dat men een bedreigde bestaanszekerheid voorspie- 
gelde, indien „De Telegraaf" niet zou verschijnen, begon de sabotage van het drukken van 
„Trouw"  en „Het Parool". En reeds zijn beide uit de drukkerij verdwenen. 
Zo gaat hét nu eenmaal. Zaken zijn zaken. Wie de langste adem heeft, wint 't in de jungle, 
meent „De Telegraaf". En de heren hebben reeds bewezen, dat 't waar is ook. Ze hebben het 
lang volgehouden in de bezettingstijd, tot aan het bittere einde; toen doken ze onder. Dat was, 
hoewel bewerkstelligd door de perszuivering, een welgekomen gebeurtenis, want ge kunt nu een- 
maal niet van de ene op de andere dag de lof van het nationaal-socialisme omzetten in de lof van 
het vrije vaderland; dat kunnen alleen de aandeelhouders slikken, 't publiek heeft tijd nodig. Nu, 
die tijd heeft 't gehad. Alles is blijkbaar vergeven en vergeten en 't concern gaat z'n plaatsje onder 
de zon weer innemen. Een frappant voorbeeld van lange adem, wijs beleid en goed vooruitzien.- 
Men had 1949 reeds in de bezettingstijd in de plannen verwerkt. 
Een ongecompliceerd mens zal zeggen: Ieder op zijn beurt. In de bezettingstijd waren „Trouw" 
en „Het Parool" onder water en „De Telegraaf" boven water. Na Mei 1945 kwamen „Het Pa- 
rool" en „Trouw" boven water en dook „De Telegraaf" onder. Dat is billijk; ieder op zijn beurt. 
En ieder brengt z'n offers. „Trouw" en „Het Parool" brachten voorheen offers: mensenlevens. Nu 
is „De Telegraaf" aan de beurt met offeren: geld. Wel enig verschil, maar de offers der illegale 
bladen werden ook voor ons land gebracht en die van „De Telegraaf" ten koste van het kapitaal 
van het concern. 
Intussen, de eenvoud van deze zakelijke, verdelende gerechtigheid — waarin we ieder ideëel motief 
achterwege lieten, omdat dit het concern niet zal toespreken — ontgaat de mannen van „De 
Telegraaf" blijkbaar. Wat zou het anders een kroon op het hoofd der zuivering geweest zijn 
indien „De Telegraaf" zou gezegd hebben: „Ik mag wel verschijnen van de zuiveringsinstanties' 
maar ik doe het toch niet, want Ik heb mijn recht verspeeld, Ik ben niet meer aan de beurt"! 
Eilacie, zo'n heroïsch gebaar kent onze tijd niet meer. 
Overigens, wat „De Telegraaf" doet, laat ons koud. Het blad zoeke z'n weg, daar waar 't ge- 
lezen wil worden door mensen, die in zaken van eer zijn, als blinden op een schilderijententoon- 
stelling. Maar dit blad en dit concern mogen geen strootje in de weg leggen aan de verschijning 
van „Het Parool" en „Trouw"; daarvoor moeten overheid en volk garant zijn, als ze Reen streen 
door 't verleden willen halen. o"ccp 

H. v. R, 
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De Bunker van Seyss 

opnieuw geopend. 
Zaterdag 9 April j.1. is de bunker van Seyss 
Inquart te Apeldoorn, die door medewerkers 
van '40-'45 reeds vorig jaar weer in de 
toestand werd gebracht, waarin Seyss hem 
achterliet, opnieuw voor het publiek 
geopend. 
Het vorig jaar bracht de bunker ƒ 50.000,— 
aan entreegelden op, wel een bewijs, dat 
velen het de moeite van een bezoek waard 
vonden. 

Dat '40-'45 aan deze bron van inkomsten 
een belangrijke steun heeft, zal ledereen 
duidelijk zijn. Dat velen de Stichting '40-'45 
een warm hart toedragen is ook algemeen 
bekend. Waarom zouden zij dit in de 
komende zomer niet eens combineren met 
een vacantieuitstapje naar Apeldoorn? U 
kunt daar onder deskundige leiding deze 
ondergrondse bunker bezichtigen en Uw 
bezoek betekent voor '40-'45 een financiële 
steun. 
Aan Seyss Inquart hebben we nooit veel 
gehad; laten we het dubbel en dwars uit 
zijn bunker hajen! 

Grote partij (100.000) cartonnen 

^    ORANJE SPELDJES    ^ 
geschikt voor straatcollecte of straatverkoop 
tegen elk aannemelijk bod. Monsters op aan- 
vraag. Br. onder no. 1415, Advertentie Bureau 
J. POEN  Kzn.,   Marnixkade  15,   Amsterdam. 
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A. HOGENBOOH - DELFT 
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Markiezen 

Zon neschermen 

Rolluiken 

Vlaggen 

Tuinparasols 

Tuinmeubels 

Klapstoelen 

Ligstoelen 

Zonnetenten 

Tenten 

Dekkleden 

Touw 

Koord 

Staaldraad 

Kampeer- en 

Watersport-artikelen 

enz. enz. 

Wanneer de vlag waait van de toren 
De klokken luiden over 't land 

Om ons de vrede te doen horen 
Dan is het feest In 't Vaderland 

Dan tonen wij in alle steden 
In alle dorpen groot en klein 

Dat wij als volk te zamen horen 
Dat we alle Nederlanders zijn 

Wij wensen voor het Nieuwe Jaar 
Vrede voor alle volkeren met elkaar 

Nederland weer vrij zal zijn gesteld 
Dat het recht zijn plicht zal doen 

Elf oranje truien op het groen 
Dan allen als Nederlanders voor de dag 
En aan ieder huis een rood-wit-blauwe vlag 

't Verhaal is uit! Laat ons U wensen : 

Strijk nooit de vlag, maar win de reis, en 
Koop een huisvlag voor Uw woning 

Aan ons adres, tot lage prijs. % 

*c Dit plaatsten we 2 Januari 1941 „Om de moed er in te houden" 
Nu:  „O m   "de   Z werver,   in   stand   te   houd e n 

^■■■■^  i w i u^^. 



No. 17 
5« JAARGANG 

Weekblad der GOIWN. 
en LO.-LKP.-SHchHng. 
OEMEENSCHAP OUD-IIXEGALE WERKERS NEDERLAN 

29 April 1949 

MOET DAT NU ZÓ ? * 

ORG. VOOR HPLP URN ONDERDUIKERS * LANDELIJKE KNOKPLOEGEN 

Losse nummers 20 cent 

Verschillende Nederlandse dagbladen, 
en daarbij waren helaas ook de oud- 
illegale bladen „Trouw" en „Het 
Parool", hebben dezer dagen, het 

was nog vóór de rel met het „Telegraaf"- 
personeel, 'n ontstellende ontdekking gedaan. 
Zij zijn n.1. tot de conclusie gekomen, dat er 
in 1945 in vele gevallen... wèl een Bijltjes- 
dag gehouden is. 
Hoe ze tot die wetenschap gekomen zijn? 
Door een rapport, opgesteld door een poli- 
tiek delinquent, die zich nog in gevangen- 
schap bevindt. De naam van hun zegsman 
vermeldden de bladen niet, doch later is 
uitgelekt dat dit Dr. H. W. v. d. Vaart Smit 
was. 
Op welke wijze „Trouw" deze zaak trac- 
tecrde moge blijken uit het volgende citaat: 

„Toen tijdens het proces te Neurenberg het Duitse 
volk geconfronteerd werd met de mensonterende 
wandaden, welke in de concentratiekampen op 
millioenen gevangenen zijn gepleegd, verschool die 
bevolking zich achter het algemeen excuus: „Wir 
haben es nicht gewuszt", daarvan wisten wij niets. 
Die verontschuldiging is door velen onzer het 
Duitse volk kwalijk genomen. Nadat wij echter 
na lezing van het genoemde rapport inzage van 
een vijftal andere rapporten kregen, waarin even- 
eens ontstellende mededelingen worden gedaan over 
mishandeling van politieke delinquenten, in vele 
gevallen de dood ten gevolge hebbend, lijkt het 
Duitse  excuus   iets  begrijpelijker. 
Duizenden Nederlanders weten nog niet, wat ge- 
durende Mei 1945—begin J947, een groot aantal 
terecht en ten onrechte geïnterneerden is aange- 
daan. En indien zij, na er kennis van te hebben 
genomen, zouden zeggen: „dat hebben wij niet 
geweten",  dan is dit alleszins aannemelijk." 

Kijk, dat gaat ons te ver. Wij nemen het 
een blad kwalijk, als het suggereert, dat 
hetgeen hier plaatsvond in zekere mate te 
vergelijken zou zijn met wat zich in Duits- 
land heeft afgespeeld. Dat is misleidend. 
Wij nemen gaarne aan, dat hier aanvankelijk 
dingen gepasseerd zijn, die niet door de beu- 
gel konden. Maar er was toch dit grote ver- 
schil met Duitsland, dat Nederland in be- 
trekkelijk korte tijd een einde aan onge- 
wenste toestanden heeft gemaakt, terwijl men 
in Duitsland van kwaad tot erger kwam. 
Daar was het systeem en hier uitwas. En 
aan die uitwassen is een einde gemaakt. 
En is de eertijds illegale redactie van 
„Trouw" het verleden al weer zo snel ver- 
geten, dat men er niet eens aan gedacht 
heeft ook in het licht te stellen hoe het 
mogelijk was, dat deze dingen kónden 
plaatsvinden? Weet men niet meer, dat bij 
vele bewakers, de door de Duitsers en hun 
handlangers geslagen wonden nóg zo vers 
waren, dat het deze mensen de grootste 
moeite kostte zich te beheersen? Weet men 
niet, dat de houding van sommigen der delin- 
quenten zo was, dat ze de bewakers schier 
tot razernij brachten? Weet men niet, dat 
het practisch tot de onmogelijkheden be- 
hoorde uit een volkomen uit het lood gesla- 

gen samenleving plotseling een apparaat uit 
de grond te stampen, dat in alle opzichten 
betrouwbaar was en in staat deze uitermate 
zware taak tot een goed einde te brengen? 
En  deze taak was  zwaarder dan  zich ooit 
in onze geschiedenis had voorgedaan. Men 
beschikte   niet   over   betrouwbare   gegevens 
omtrent de mensen, die met de bewaking der 
gevangenen werden belast. Daar waren zeer 
lichtschuwe elementen onder. En het Militair 
Gezag had de grootste moeite betrouwbare 
inlichtingen in te winnen omtrent de mensen, 
waarmee men in zee ging. 
Heeft men er heel niet aan gedacht nu eens 
de aandacht te vestigen op het feit, dat het 
vandaag  de dag in onze samenleving weer 
mogelijk is, dat een politiek delinquent, die 
zijn straf nog moet uitzitten de gelegenheid 
krijgt een rapport op  te  stellen over wan- 
toestanden,  die zich in  de  kampen  hebben 
voorgedaan en dat zo iemand niet alleen de 
gelegenheid    krijgt   zijn    rapport   aan    een 
parlementaire    enquête-commissie    voor    te 
leggen, doch het zelfs aan de pers kan ver- 
strekken. 

Wij zouden over dat alles ook wel eens 
enkele vragen willen stellen. De bladen 

onthullen, dat hier een dusdanig gruwzaam 
misbruik van macht is gemaakt, dat de ergste 
voorbeelden daarvan niet in een dagblad 
kunnen worden vermeld. Uit alles blijkt, dat 
er dus vrij veel materiaal uit verschillende 
kampen in dit rapport verwerkt is. Wij zou- 
den willen weten hoe de heer v. d. Vaart 
Smit in de gelegenheid kwam deze gegevens 
te verzamelen, waar het hier toch kennelijk 
ook gaat over gevallen, die hij niet zelf mee- 
maakte. 
En waarom moest dit rapport aan de open- 
baarheid worden prijsgegeven, toen de redac- 
ties bij informatie bleek, dat bepaalde geval- 
len bij de Justitie bekend zijn en straks be- 
recht zullen worden? 
Wij mogen in dit verband wel een citaat 
geven uit de Memorie van Antwoord op het 
voorlopig verslag van de commissie van 
rapporteurs van de Eerste Kamer over de 
Begroting van Justitie (dus een antwoord 
op opmerkingen, welke reeds gemaakt wer- 
den, toen het rapport van de heer v. d. Vaart 
Smit nog niet wereldkundig was gemaakt). 
De Minister zegt o.m.: 

„Er zijn hoogst betreurenswaardige voorvallen aan 
het licht gekomen bij het onderzoek naar de klach- 
ten over mishandelingen in kampen van politieke 
delinquenten na de bevrijding. Anderzijds bleek 
ook, dat diverse klachten sterk waren overdreven 
en het is dan ook gevaarlijk, wat dit betreft een 
generaliserend oordeel uit te spreken. 
Dit wordt meegedeeld in de memorie van ant- 
woord op het voorlopig verslag van de commissie 
van rapporteurs uit de Eerste Kamer over de 
begroting van Justitie. 
In  sommige  gevallen  was  het  resultaat  van  een 
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'p   30   April   verjaart ^ 
j? Koningin Juliana. „De Zwerver" wil op zijn f 
■fc levensavond niet achterblijven om de eerste ver- «jj 
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ambt met zijn gelukwensen vergezeld te doen |> 
J gaan. J 
^ Een   laatste   jaar, een eerste jaar; dat heeft f 
% een diepe zin.  „De Zwerver"   is   meer   ver- ^ 
P bonden met de moeilijke, maar glorierijke pc- f 
» riodc aan het eind van de regering van Ko- S? 
JS ningin 'Wilhelmina, dan met de thans aanbre- «J 
JL kende ambtsperiode van Koningin Juliana. C 
J Maar er is een relatie. De regering van Ko- J 
^ ningin Juliana bouwt op  het   fundament   van f 
^j de  strijd   én   de   zegepraal   in   de   afgelopen S| 
/> periode, is daarmee onverbrekelijk verbonden. £ 
o? Onze wens is, dat het de Jonge Koningin gege- ^ 
<J ven mag zijn, nog lange jaren in vrede voort J 
(L te  bouwen   op   dat fundament, tezamen   met ^ 
^ ons volk. J| 
^ En   wat   de   mannen   en   vrouwen   van   „De P 
9» Zwerver" betreft: zij dienden  onder  Konin- <aj 
S? gin Wilhelmina; zij willen de trouw aan  die S 
J? historie bewijzen en zich ook in de dienst van ^ 
3 Koningin Juliana begeven. 3 

Jo Het koningschap is in .Nederland geen orna- jS> 
d' ment. Het is waarmerk en waarborg voor de J 
I, eenheid van land en volk. Met de daad is dat ^ 
% bewezen door Koningin  Wilhelmina  in. haar *& 
/» lange ambtsperiode; zelfbeheersing en -beper- 0 
o. fcing waar de rechten   en vrijheden   van   ons S 
JS volk in de practijk moesten   blijken; moedig 3 
\i en wijs ingrijpen, waar diezelfde   rechten en |, 
J vrijheden zulks vorderden, omdat ze in gevaar ^ 
£ waren. Wij wensen Koningin Juliana   toe, dat JP 
's» God    haar    de   wijsheid    zal   geven,   op dit ^ 
5» spoor   van   haar   Koninklijke Moeder voort S» 
S> te gaan. 

JP     Zelfs hierin ligt intussen nog niet de laatste 3 
zekerheid en grond voor eenheid en verhou- Jg 

J ding van vorstin en volk. Wij eerbiedigden en J 
^, gehoorzaamden Koningin Wilhelmina niet, om- ^ 
^ dat zij ons wijs regeerde. Wij eerbiedigen en % 
JP gehoorzamen   Koningin   Juliana   niet,   als   zij P 
=?! ons wijs zal regeren, maar  omdat  God haar » 
Si over ons stelde.  De laatste grond voor haar ^ 
|» gezag over ons is,  dat zij  dit gezag aan God %, 
J ontleent. De laatste grond voor onze gehoor- j 
^ zaamheid aan haar, is  onze  gehoorzaamheid ^ 
'ft aan God. In de erkenning daarvan door vorstin ^j 
p en volk zal God naar Zijn  beloften   zegenen p 
oj met zijn weldaden. ^ 
j? Ten diepste is onze wens,   dat  onze  vorstin <£ 
% en haar gezin, ert dat ons volk uit deze  er- %, 
J kenning zullen leven en werken; en zo ze ervan % 
f vervreemd zouden zijn geraakt of zullen ge- f 
^ raken, dat ze tot de gehoorzaamheid van de S» 
*> dienst des  Heren zullen terugkeren. Si 
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HET VREDESCONGRES 
Op het ogenblik wordt in Parijs een 

vredescongres - gehouden, waarop 2000 
personen, afkomstig uit 53 verschillende 
landen — aldus „De Waarheid" ■— bijeen 
zijn onder leiding van de bekende physicus 
Joliot-Curie (een schoonzoon van de be- 
roemde Mme. Curie). 
Treffend is het, dat juist 50 jaar geleden, 
18 Mei 1899, op initiatief van Czaar Nico- 
laas II in Den Haag de eerste vredesconfe- 
rentie gehouden werd. Veel resultaat had 
deze niet, zij 't dat daaruit toch het Per- 
manente Hof van Arbitrage, zetelend in het 
Vredespaleis te Den Haag, voortkwam. De 
diensten van dit Hof aan de vrede zijn be- 
langrijk geweest. 
De vergelijking van beide internationale 
bijeenkomsten is leerrijk. Het opmerkelijkste 
verschil is wel, dat in 1899 delegaties van 
Staten bijeenkwamen, terwijl in 1949 indivi- 
duele personen bijeengekomen zijn. Dat zou 
er op wijzen, dat het verlangen der volke- 
ren naar vrede zó groot is, dat zij, gelet op 
de onmacht der regeringen om de vrede te 
dienen, zelf de hand aan de ploeg slaan met 
een actie over de hoofden der regeringen 
heen. 
Men mag het verlangen naar vrede in de 
wereld niet onderschatten en ook niet ge- 
ringschatten. De ellende van twee oorlogen 
bre'ngt de massa der eenvoudigen bij het 
dreigend gevaar van een derde oorlog bijna 
tot vertwijfeling. Het onbeschrijfelijk leed 
door deze oorlogen in millioenen gezinnen 
gebracht, de oorlogsgeruchten, diev overal 
weer opduiken en de cynische berusting bij 
de machtigen der aarde, die zo'n ramp niet 
kunnen of niet willen voorkomen; dat alles 
doet een roep naar vrede uit de volkeren der 
aarde zelf opklinken; zij willen vrede, ja, 
zij willen desnoods vrede tot elke prijs, tot 
de prijs van hun vrijheid en hun rechten, als 
er maar geen oorlog meer komt. Zo zal het 
ook zijn in het laatste der dagen en toch zul- 
len er oorlogen komen, meer en erger dan 
deze en nog zal dit het laatste en ook het 
ergste niet zijn. 
Maar nu is dan toch die kreet van de een- 
voudigen der aarde tot een daad geworden, 
tot een congres in Parijs. Daar begint nu 
echter juist onze verdenking. Want hoevelen 
er ook spontaan om vrede roepen, met z'n 
allen is dat nog ^steeds geen congres. Hoe- 
velen er ook spontaan naar Parijs togen, er 
moet toch ook een aantal congresleden ge- 
weest zijn, dat het congres organiseerde, het 
programma opstelde, de uitnodigingen ver- 
zorgde, de sprekers uitnodigde enz. Dat alles 
gaat niet vanzelf of spontaan, dat gaat vol- 
gens plannen. En zij, die de plannen maakten, 
bepalen de aard van het congres. Bij deze 
z.g. spontaneïteit kunnen nu de plannen- 
makers geheim, achter de schermen blijven. 
Het voordeel daarvan is, dat men het con- 
gres neutraal kan blijven noemen. En daar 
men ook de uitnodigingen in het duister kan 
hullen, behoeft men niet te verantwoorden, 
hoe men het voor elkaar kreeg geheel Neder- 
land door 58 personen te laten vertegen- 
woordigen. Zo kan men dus alle Neder- 
landers vertegenwoordigd achten en dat zal 
de manier wel zijn geweest, waarop men 
aan 600 millioen vertegenwoordigde men- 
sen en 53 vertegenwoordigde landen kwam. 
De lijn van zon groot congres kan men met 
de sprekers en met het presidium in handen 
houden. Dat lukt niet op een conferentie 
(1899) van enkele personen, waar iedere 
deelnemer zijn kans krijgt en gelijke rechten 
heeft, en dat is daar ook de bedoeling niet. 
Een groot congres als dat van 1949 wordt 
gemaakt door het presidium. 
„Minutenlang   duurde   de   ovatie,   toen   de 

voorzitter van het Vredescongres te Parijs 
bekend maakte, dat Nanking bevrijd is", 
schrijft „De Waarheid". Het vredescongres, 
dat de oorlog bejubelt: waar het presidium 
al niet toe in staat is. 
Om een lang verhaal kort te maken: De 
plannenmakers op de achtergrond zijn de 
communisten, het plan van het congres is 
communistisch en het presidium en de spre- 
kers zijn communisten of stromannen daar- 
van . 
Een schitterende zet van Stalin. Ere, wie ere 
toekomt. Moskou wenst geen oorlog. Het 
communisme wint het zonder oorlog ook, n.1. 
door het kweken van binnenlandse onlusten 
en revoluties (China). Wat Stalin wenst, 
is, de volkeren tegen hun overheden op te 
zetten. En het middel, dat hij (nu andere tot 
nu toe succesrijke methodes hun effect ver- 
liezen) thans toepast, is de uitbuiting van 
de vredeswil der mensen, die hij met het 
lokaas van de vrede bijeenbrengt en indien 
ze bijeen zijn, ter wille van het communisme 
resoluties laat aannemen en laat applaudi- 
seren. Wie wel eens een groot congres mee- 
gemaakt heeft, weet, dat het zelfs met fat- 
soenlijke  mensen in  het   presidium   moeilijk 

is, de mening van het congres in de besluiten 
uit te laten komen, daar het zoveel gemak- 
kelijker is, het congres te laten besluiten, 
wat het presidium wil. En communisten zijn 
althans op dit punt nu eenmaal geen fat- 
soenlijke   mensen. 
Zo is dit congres, zoals te verwachten was 
en zoals uit de verslagen ook blijkt, een com- 
munistische betoging tegen de overheden der 
democratische staten, een zet op het schaak- 
bord van Stalin; een bundeling van onte- 
vredenen en van simpele bevreesden voor 
een oorlog, die de revolutionnaire kern in de 
vrije staten moet versterken; en zo zullen 
de verslagen en resoluties van het congres 
even zovele mokerslagen op de reeds ont- 
redderde mensheid zijn om haar te dwingen 
alsnog te kiezen voor de communistische 
vrede tegen de prijs van vrijheid en recht. 
Parijs 1949 is als gouden jubileum een hoon 
van 1899, Den Haag. 
In 1899 een welwillende maar zwakke Czaar 
van Rusland, die in het openbaar een con- 
ferentie van staten belegt voor de zaak van 
de vrede. 
In 1949 een kwaadwillende en zeer sterke 
dictator van Rusland, die door geheime voor- 
bereiding een groot congres van stromannen 
en marionetten belegt voor de zaak van het 
communisme en dus ten koste van de vrede. 

H. v. R. 

DE   NATIONALE   HERDENKING 

op de Erebegraafplaats 
Op de avond van de 4e Mei zullen weer  duizenden   Nederlanders  naar   de   verschil- 

lende herdenkingsplaatsen in ons land trekken,   om   in   stilte  eer  te  bewijzen   aan 
hen, die voor onze vrijheid hun leven hebben gegeven. 
Er is waarschijnlijk geen plaats in ons land aan te wijzen, waar een herdenkingsplech- 
tigheid zo tot zijn recht kan komen als op de Erebegraafplaats,in de duinen te Over- 
veen. Hier rusten, in een omgeving, die een bij uitstek Nederlands en vredig karakter 
vertoont, 357 illegale werkers van elke politieke en godsdienstige overtuiging. 
Er is in de loop der jaren in dag- en weekbladen over dé Erebegraafplaats vrij veel 
geschreven. Minder bekend is waarschijnlijk welke groepen der illegaliteit er vertegen- 
woordigd zijn. 
Men vindt daar in de duinen de graven van leden van allerlei verzetsorganisaties, 
grote zowel als kleine. Zonder naar volledigheid te streven, noemen wij de LO. en de 
LKP.; de groep „Rattenkruid", die betrokken was bij het in brand steken van het 
bevolkingsregister te Amsterdam; de groep „Reintje de Vos", die later opging in de 
KP.-linie West; de groep CS. 6, die talrijke sabotagedaden op haar naam heeft staan 
en een KP. uit Friesland. 
Van de Binnenlandse Strijdkrachten rust hier bijna de gehele stootgroep Den Helder— 
Anna Paulowna. Ettelijke personen, die zich tijdens de bezetting iiu Nationaal Steun 
Fonds-verband bezig hielden met de financiering van het verzet, vonden eveneens hun 
laatste rustplaats op de Erebegraafplaats. 
Verder dienen niet vergeten te worden zij, die hun medewerking aan illegale bladen 
met de dood bekochten. Talrijke kunstenaars vonden tengevolge van hun verzet tegen 
de geestelijke onderdrukking door de bezetter de dood, en enigen van hen rusten op 
de Erebegraafplaats. Ook uit het Studentenverzet zijn hier verschillenden begraven. 
Bij de plechtige inwijding van de Erebegraafplaats in November 1945, werd van haar 
gesproken als een „staalkaart" van het verzet. Uit het bovenstaande moge blijken dat 
dit  beeld  volkomen  terecht  werd   gebruikt. 

LJTet is naar deze stille plek, dat op 4 Mei a.s. weer de jaarlijkse „Stille 
i 1 Tocht" zal worden gehouden, opdat niet vergeten zal worden, waarvoor zij ge- 
vallen zijn. Aan deze tocht, waaraan een ieder kan deelnemen, gaat vooraf een korte 
herdenkingsbijeenkomst, die aanvangt om zes uur. Daarna, tussen half zeven en kwart 
voor zeven, vertrekt de stoet via de Zeeweg naar de Erebegraafplaats. Daar wordt 
dan om 8 uur twee minuten stilte gehouden. 
Deelnemers aan, de herdenkingsbijeenkomst en/of de Stille Tocht kunnen de plaats van 
samenkomst: Brouwerskolkweg, tegenover het gebouw van Publieke Werken te Over- 
veen bereiken: per trein tot het station Overveen, van het Stationsplein te Haarlem af 
met buslijn 4. Voor hen, die per fiets of auto komen is parkeergelegenheid aanwezig. 
De Stille Tocht kent rang noch stand; evenwel is voor de nabestaanden van de geval- 
lenen het eerste gedeelte van de stoet en het middengedeelte van de Erebegraafplaats 
gereserveerd. 
Gedurende de week van 4 tot 11 Mei zal de Erebegraafplaats in de avonduren tot 
9 uur toegankelijk zijn voor hen, die behoefte gevoelen de graven nog eens alleen te 
bezoeken. 
De Commissie Nationale Herdenking rekent er op, dat een massale opkomst zal getui- 
gen van de dankbaarheid, die bij allen leeft  jegens hen   die  vielen. 



^^^^^^— 

* HISTORISCHE PARALLELLEN 
D£   BEVRIJDING    VAN    1813 

door 

K. NO REL 

SLOT 

Half October 1813 werd Napoleon finaal 
verslagen in de Volkerenslag bij Leip- 

?ig. Er was geen Frans leger meer. Heel 
Duitsland was in opstand. Uit Bremen en 
Hamburg trokken de Franse ambtenaren 
over ons land naar Frankrijk terug. Er kwam 
deining onder het volk in Holland. 

stuur te vormen en die waren het met Falck 
eens: „Het is zozeer niet nodig om ons in ge- 
vaar te begeven." Met een zoet lijntje zou de 
vrijheid ook wel komen. 
Het volk werd ongeduldig. Het werd bal- 
dadig ook. Men stichtte brand in koopmans- 
goederen en binnenschepen aan het Rokin. 

D ijltjesdag! 
D ledereen kent deze uitdrukking; tijdens de Duitse bezetting was het uitspre- 
ken ervan voor velen reeds voldoende om hun wraakzuchtige gevoelens te 
uiten. Men stelde zich daarbij een chaos voor, die bij de bevrijding zou 
losbreken en waarin de bijl als vergeldingswapen een belangrijke rol zou 
spelen. 
Maar waar komt de uitdrukking „bijltjesdag" vandaan? En wie of wat waren 
de „bijltjes"? 
De bekende schrijver K. Norel vertelt het ons in zijn artikelenreeks over 
Nederland in de Franse tijd, „Historische parallellen". De „bijltjes" vormden 
de K.P. van 1813. Uit deze artikelen blijkt voorts, dat „bijltjesdag" niet het 
enige punt is, waar de afgelopen bezettingsjaren grijpen in die van ruim hon- 
derd jaar geleden. 
L'histoire se répète: in de golfslag van de geschiedenis keert steeds weer, mis- 
schien iets anders genuanceerd, terug, wat reeds geweest is. Daarom kan, voor 
hen die weten te lezen, de geschiedenis een les zijn. 

De arend is geplukt 
Zijn veren zijn gevlogen  

werd op straat gezongen. 
In de kleine kringen van het verzet, bij Job 
May en zijn vrienden, ontstond spanning. 
Was het nu geen tijd om toe te slaan? De 
„Bijltjes", de scheepstimmerlui van Amster- 
dam, wilden wel. Hun vuisten jeukten om de 
Fransen op de kop te slaan. Zij hunkerden 
naar de dag der afrekening, die de dag der 
Bijltjes werd genoemd, en in navolging waar- 
van wij in de Duitse tijd over een Bijltjesdag 
hebben gesproken. In de kring der illegalen 
verschenen mensen, die er zich nooit had- 
den laten zien, de „Meikevers" en „Septem- 
ber-artisten" van de Franse tijd. Falck, 
commandant van de nationale garde te Am- 
sterdam, was een van hen. Anti-Frans en 
pro-Oranje was hij steeds geweest, verze- 
kerde hij, ofschoon niemand dat ooit had 
kunnen merken. Hij wilde meewerken om het 
vrije Holland te herstellen. Doch toen May 
hem vroeg om aan te pakken: Falck met zijn 
garde en hij met zijn Bijltjes, wees Falck dat 
af. De Franse troepen waren nog in Amster- 
dam. Eerst moesten die weg zijn, dan  
15 November trokken de Fransen af. Am- 
sterdam kookte van geestdrift. May's Bijltjes 
staken 's avonds de brand in de douanehuis- 
jes. In alle vroegte op de zestiende vluchtte 
Lebrun, de Franse landvoogd, uit Amster- 
dam, bespot door het volk, maar niet gemoles- 
teerd: „Die oude sukkel heeft het ons niet 
aangedaan," zei een vrouw uit het volk en 
daarmee vertolkte ze de goedmoedige opinie 
van de burgerij. 
May wilde toen de oranjevlaggen op de 
torens hebben, maar Falck en kolonel Van 
Brienen hielden hem er van terug. De Fran- 
sen zaten nog in Utrecht. Ze konden best 
terugkeren. Dan zou de stad gestraft wor- 
den. Inplaats van de oranjevlag te hijsen, rie- 
pen zij 24 notabelen bijeen om het stadsbe- 

tlngezonden Mededeling} 

Begin  de dag 
•      met  IVOKOJL    • 

Tanden  blank  en  rein;   adem 
fris als morgendauw. 

En toen moesten Falck en de vierentwintig 
toch wel iets doen. Zij verlieten het stadhuis 
en wandelden door de binnenstad met een 
oranje-cocarde op de borst. 
Dit was hèt middel om de gemoederen tot 
rust te brengen. Het volk hield op met brand- 
j[es maken en juichte de vierentwintig toe. 
Maar Falck schreef haastig een brief aan 
Molitor, de Franse commandant in Utrecht: 
Wil ons die demonstratie toch vergeven. Wij 
hebben het alleen gedaan om relletjes te 
onderdrukken. Wij blijven aan de Keizer 
trouw. 
En ondertussen was Falck ook wel zo „Ne- 
derlands" om te trachten de Franse troepen 
buiten Amsterdam te houden. De stad is nog 
in rep en roer, schreef hij in dezelfde brief 
aan Molitor. Gij zoudt een zeer sterk leger 
nodig hebben om hier terug te kunnen keren. 
Blijf daarom waar ge zijt. 
Van twee wallen aten Falck en de notabelen 
en alle fierheid was hun vreemd. 
Er et kwam geen oranje-vlag op de torens 
vóór er een troep Kozakken voor de stad 
verschenen was, die ongehinderd dwars door 
Utrecht was getrokken, ofschoon het Sticht 
nog vol met Franse troepen zat. 
Toen eindelijk vermande het Amsterdamse 
stadsbestuur zich en ging de stad over. Maar 
toen was Den Haag haar vóór geweest. 

ITn Den Haag was Gijsbert van Hogendorp. 
■^Zijn ballingsoord in Beverwijk had hij ver- 
laten. De dag, waarop hij van 1795 af ge- 
wacht had, was eindelijk gekomen. De Fran- 
se troepen waren uit Den Haag vertrokken, 
zoals zij Amsterdam verlaten hadden. „Den 
Haag is voor de Prins" schreef hij in een 
proclamatie en het was zo. Die proclamatie 
behoefde slechts aangeplakt te worden en 
Van Limburg Stirum, Gijsbert Karel's vriend, 
behoefde slechts met een oranje-cocarde de 
straat op te gaan om heel Den Haag oranje 
te doen dragen en overal de princevlag te 
doen verschijnen. 
Maar de aanzienlijken waren ook te Den 
Haag even weinig geneigd om risico's te ne- 
men als te Amsterdam. Van Hogendorp 
nodigde eerste de oud-regenten, later voor- 
aanstaanden van alle richtingen, uit om samen 
met hem de regering in handen te nemen. De 
meesten    verontschuldigden    zich    wegens 

podagra, spithof bezetting van de luchtwegen, 
en degenen die al kwamen, wilden toch niet 
meedoen. Eerst moesten de Engelsen er zijn 
of de Bondgenoten uit het Oosten; eerst 
moesten de Fransen verder weg zijn dan te 
Gorkum. 
Het is de onvergankelijke glorie van Van 
Hogendorp, dat hij toen met Van Limburg 
Stirum en Van der Duyn van Maasdam, 
alléén gedaan heeft wat de anderen niet durf- 
den. Hij gaf zijn tweede proclamatie uit: 
 De ketenen zijn afgeworpen. Wij heb- 
ben het algemeen bestuur op ons genomen 
tot de komst van Zijne Hoogheid, de Prins 
van  Oranje.  God  helpt degenen,  die  zich- 
zelven helpen!  
De toestand was kritiek genoeg. De Bondge- 
noten zaten nog in Duitsland, Scheveningse 
pinken, die uitgevaren waren om de Engelse 
vloot te hulp te roepen, kwamen terug met 
één kist patronen en de groeten van een 
Engelse commandant. Een Franse afdeling, 
uit Utrecht opgerukt, gaf klop aan een troep 
Oranjeklanten te Woerden. 
Maar Van Hogendorp week niet. Dank zij 
deze ene man mag Nederland er zich op be- 
roemen dat het in 1813 zichzelf onafhanke- 
lijk heeft gemaakt en niet lijdzaam gewacht 
heeft op de bevrijding door de bondgenoten. 

E^ «n zijn loon? Reeds de ontmoeting van 
^Willem I met Van Hogendorp was vrij 

koel en weldra kwam er verwijdering. 
Van Maanen, de rechterhand van Napoleon, 
en Koning Lodcwijk, was een soepeler 
dienaar van onze eerste Koning dan de stug- 
ge Van Hogendorp. Willem I bediende zich 
gaarne van de voortreffelijke administratie 
van Napoleon. Alles vergeven en vergeten 
was zijn leus. Van Maanen is vele jaren 
's Konings Minister en meest vertrouwde 
raadsman geweest. 
De trouwe Van Hogendorp, de enige onder 
de aanzienlijken die volstandig elke collabo- 
ratie had geweigerd, de enige, die Oranje 
had durven terugroepen, de man die voor 
Willem I de weg gebaand had tot de troon 
— moest zich weer terugtrekken in dezelfde 
vergetelheid, waarin hij onder het Franse 
regime steeds had geleefd. 

"ij, mannen van het verzet, klagen wel 
eens dat we geen erkenning vinden, en 

ik zeg niet dat dit klagen altijd onrechtmatig 
is. Maar als we een vergelijking maken met 
1813, vooral wanneer we zien op de houding 
van het Oranjehuis toen en thans, dan is er 
zeker reden om dankbaar te erkennen dat de 
waardering nu zeer veel groter is dan na de 
Franse tijd. 
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IJ i/eli elen onzer lezers 
zullen zich nog het vervolgverhaal „Ver- 
raad loert langs de weg" herinneren. 
Daarin maakten wij kennis met de KP. 
van „Zwarte Kees',die zo'n belangrijke 
rol gespeeld heeft in de verzetsgeschie- 
denis van de Achterhoek. 
De schrijver van dit vervolgverhaal, 
G. H. Ligterink, heeft thans voor ons 
blad een episode uit de geschiedenis 
van de KP. van „Zwarte Kees" fce- 
schreven, n.l. de overval op het gemeen- 
tehuis te Andelst in de Betuwe. Het 
bijzondere van deze overval ligt in de 
rol, die een zestienjarig meisje daarin 
heeft gespeeld. Letterlijk en figuurlijk 
heeft zij een sleutelpositie ingenomen en 
zonder haar medewerking zou de KP. 
voor onoverkomenlijke moeilijkheden 
hebben gestaan. 
Dit historische verhaal wordt in twee 
vervolgen opgenomen. 

ACHTER haar schrijftafel op het 
Gemeentehuis te Andelst zit Gerda te 

werken, 't Is werkelijk niet gemakkelijk er 
vandaag het hoofd bij te houden. Haar ge- 
dachten zwerven telkens weer weg van de 
letters en getallen op de papieren voor haar 
en verdringen zich rusteloos om „het groot 
geheim". 
Het geheim — nog maar een paar dagen 
oud —, en het zal een geheim moeten blij- 
ven tot deze oorlog ophoudt, tot er geen 
Duitsers en verraders meer in de Betuwe 
zijn  
Ze neemt een stempel op en drukt het op 
een biljet: 27 Maart 1944. Als die 7 een 8 
is, dan is alles achter de rug. Dan is die 
stalen kast daar, nu volgestapeld met bon- 
pakketten, leeggehaald! 
Werkelijk? 
Ze kan het zich-eigenlijk maar moeilijk voor- 
stellen. Maar dat het gebeuren gaat van- 
hacht, daar twijfelt ze niet aan. 
Is het niet komisch, dat ze hier nu allemaal 
zo ijverig bezig zijn om de uitgifte voor te 
bereiden, terwijl er morgenvroeg niets meer 
te vinden zal zijn? 
Wat een tumult zal dat geven — de ontdek- 
king! Ze ziet zichzelf hier morgenvroeg al 
staan tussen de andere employee's, quasi- 
verbaasd en vragend rondkijkend net als de 
anderen  
't Zal haar niet moeilijk vallen haar rol-van- 
de onnozele te spelen. Wie zal er haar, een 
ding van 16 jaar op aankijken? Wie zal er 
erg in hebben, dat zij een van de hoofd- 
schuldigen aan deze sabotagedaad kan zijn? 

ll^ijnheer Van Linge van de secretarie is 
iVlyan   het   plan   ook   volkomen   op   de 
hoogte. Hij is de man, die de zaak hier heeft 
voorbereid. 
Met Zwarte Kees, leider van een KP. uit 

K^ 

het oosten van de provincie, heeft hij alles 
uitvoerig besproken. Samen hebben ze het 
plan opgezet. Het zou kunnen slagen op 
voorwaarde, dat zich die avond iemand van 
het dienstpersoneel op het gemeentehuis 
laat insluiten om de KP.-ers de voordeur te 
openen. 
Het gelukte mijnheer Van Linge echter niet 
een geschikt persoon te vinden, die deze 
verantwoordelijke rol op zich durfde te nemen 
en het hele plan viel hierdoor in duigen. 
Gerda hoorde van de mislukking. Ze kwam 
al enige tijd geleden met illegaal werk in aan- 
raking. Haar had men niet gevraagd; na- 
tuurlijk vond men haar te jong. Maar waar- 
om zou ze daar te jong voor zijn? Zelf vond 
ze dat helemaal niet. 
Een paar dagen liep ze er mee rond. Toen 
was haar besluit genomen. Het plan mocht 
niet opgegeven worden en zij zou zich in het 
gebouw laten insluiten. Zij voelde zich ge- 
roepen, nu er niemand voor te vinden was. 
Zij had zich afgevraagd: is dit wat de men- 
sen noemen „jeugdige overmoed"? Was het 
enkel de attractie van het avontuurlijke dat 
haar tot dit besluit bracht? Wilde zij iefs 
presteren, waar anderen de moed voor ont- 
brak? 
Zij kon de impuls niet ontleden. Maar dit 
stond vast en daarmee vond ze haar daad 
verantwoord: die kerels waagden hun leven 
voor een hoge zaak, voor een edele zaak, die 
van het vaderland, van de vrijheid. Ging het 
niet om het levensonderhoud van duizenden 
onderduikers? De hulp moest worden gebo- 
den en zij zou het doen. 
Toen is ze met Van Linge gaan praten. Hij 
wilde er echter niets van weten. Een over- 
moedige bui van een kind! 
„Hoor eens Gerda, ik kan je natuurlijk niet 
zeggen, hoezeer ik het waardeer, dat je met 
dit voorstel komt. Maar je begrijpt ook wel, 
dit is geen zaak voor ee» meisje, en dan nog 
wel van jouw leeftijd. Dit is mannenwerk! 
Stel je eens voor dat de zaak scheef ging! 
Ik zou me aansprakelijk weten voor wat jou 
overkwam. Neen, neen, je moet het uit je 
hoofd zetten." 
Maar Gerda bleef aanhouden. Van Linge 
verbaasde zich er over, hoe ze de uitvoering 
van haar taak tot in bijzonderheden had over- 
dacht. Zijn vrees, dat het haar aan de ver- 
eiste standvastigheid zou ontbreken, maakte 
plaats voor vertrouwen: dit was geen bevlie- 
ging, geen bluf, maar reële moed en vast- 
beradenheid. Ze wist hem te overtuigen en 
zijn bezwaren te ontzenuwen. Hij accepteerde 
haar voorstel en beloofde haar, er met Zwarte 
Kees over te zullen praten. 
Zoals verwacht kon worden, had Kees «r 
aanvankelijk helemaal geen oren naar. Het 
was toch geen kinderspel? Moest de hele 
onderneming met al haar gevaren en risico's 
opgehangen worden aan de standvastigheid 
van een zestienjarig meisje? Alle kans, dat ze 
op het critieke moment haar moed en bezin- 
ning verloor en alles aan de grote klok 
bracht! 
Tenslotte echter won ze ook het vertrouwen 
van Kees en, hoewel niet geheel zonder zorg, 

stemde hij er in toe, dat aan Gerda deze ver- 
antwoordelijke rol werd toegewezen. 
Na een reeds eenmaal vergeefs gemaakte 
reis naar de Betuwe, werden de jongens van 
de KP. opnieuw opgecommandeerd. De 
koeriersters brachten alle benodigdheden naar 
het afgesproken adres: wapens, kleding, ver- 
mommingen, gymschoentjes, enz., zodat de 
KP.-ers de reis zonder verdachte bagage 
konden maken. 

\ 7ijf uur. 
V Kasten en laden worden afgesloten en 

het kantoorpersoneel maakt zich gereed voor 
het vertrek. 
Ook Gerda trekt haar mantel aan en gaat 
de trap af. Inplaats van het gebouw te ver- 
laten, begeeft ze zich door de raadszaal naar 
de andere kant en gaat daar de trap weer op 
naar boven. Ze loopt de zolder over en opent 
voorzichtig de deur van een kamertje. De 
ambtenaar, die hier dagelijks werkt, is ook 
in vertrouwen genomen en Gerda vindt de 
sleutel aan de binnenkant in het slot. 

Dit vertrek zal haar verblijfplaats zijn ge- 
durende de lange avond, die nog voor haar 
ligt. Minstens zes uur lang zal ze hier moe- 
ten wachten, want Zwarte Kees en zijn man- 
nen zullen pas tussen twalf en één uur arri- 
veren. 

Als bij reflex draait ze een  leeslamp nit... 

In een kamer beneden haar zitten twee NSB.- 
ers, die met een politieagent de bewakings- 
dienst verrichten. De agent hout verblijf aan 
de andere zijde in het gebouw. 



Gerda hoort beneden zich gestommel en 
gepraat; de bewakers zijn dus al aanwezig 
en ze moet zich nu van het eerste ogenblik 

' af doodstil houden. 
Voorzichtig steekt ze de leeslamp aan. De 
gewone electrische lamp mag ze niet gebrui- 
ken, want het klikken van de schakelaar zou 
haar kunnen verraden. Het zwakke licht- 
schijnsel zal haar wakker houden. Van het 
staren in de duisternis zou ze anders, naar 
ze vreesde, sufferig worden en misschien 
zelfs in slaap vallen. 
Met gespannen geest, maar vrij van angst, 
zit ze waaks te luisteren naar elk gerucht, dat 
van beneden tot haar doordringt. 
Ze weet al gauw, dat er nóg een tegenstander 
is, waar ze fel mee te kampen zal krijgen: de 
tijd — de traagkruipende seconden Ze 
verzet zich er tegen om telkens op het horloge 
te kijken. 
Als 't ongeveer zeven uur is, hoort ze iemand 
door het gebouw lopen. Het moet de agent 
zijn, die zich naar de andere bewakers be- 
geeft. Hij blijft daar een kwartiertje en opent 
dan de gangdeur. Tot Gerda's verbazing en 
schrik komt hij de trappen op. In een gesprek 
met de beide nachtwakers heeft ze een paar 
dagen geleden vernomen, dat ze 's nachts 
nooit boven komen en de dienstdoende 
politieagent evenmin. 
Hebben ze misschien toch iets gehoord? 
Als bij reflex draait ze de leeslamp uit. Een 
lichtstreep onder de deur door zou haar nood- 
lottig kunnen worden. Roerloos wacht ze af. 
De agent passeert de deur van haar kamertje 
en gaat de zolder op. Ze hoort hem stoelen 
verschuiven en dan weer naderbij komen. 
Met langzame passen loopt hij de zolder op 
en neer; vlak voor haar deur maakt hij telkens 
rechtsomkeer. 
Het geluid van de regelmatige stappen houdt 
haar een uur lang in onrust. Ze vraagt zich 
aldoor af, wat de man beweegt om hier deze 
avond bij dit kamertje de wacht te houden. 
Is het argwaan of heeft de bewakingsdienst 
nieuwe instructies? 
Gerda zit al die tijd bewegingloos. Stel je 
voor, dat hij boven blijft en haar op het afge- 
sproken tijdstip belet het kamertje te verlaten? 
De vrees, dat ze ontdekt kan worden gaat 
wijken voor de bezorgdheid, dat de overval 
niet door kan gaan; dat de KP. straks ver- 
geefs moet blijven wachten  
Het is nog vroeg in de avond en ze heeft nog 
uren tijd. De hoop, dat de vent de zolder zal 
verlaten, blijft leven. En werkelijk, na een 
lange tijd van onrustig gepieker — is het één 
uur, twee uur of nog langer geweest? — 
hoort ze hem de trap afgaan. 
Ze is niet weinig opgelucht, als ze een ogen- 
blik later de agent beneden in het wacht- 
lokaal met de anderen hoort praten. Het lukt 
haar niet te verstaan wat ze zeggen. Ze steekt 
de lamp weer aan: ruim acht uur! Ze zet zich 
weer bij de tafel en wacht. En vecht met haar 
ongeduld. Ze filosofeert over het begrip 
„tijd", de grote beproeving van deze avond. 
Hoe beter je kunt vergeten, dat er zoiets als 
„tijd" bestaat, zoveel te sneller gaat hij voor- 
bij. Dus niet denken. Maar haar gedachten 
zijn de enige afleiding hier.  En die vragen 
aldoor: hoe laat is 't nu ? 
Geroezemoes van stemmen gonst nu en dan 
op. Een enkel woord is te verstaan, maar een 
redelijke zin is er niet in te vinden. 
Haar gedachten gaan naar huis, waar deze 
avond de spanningvolle onzekerheid van dit 
avontuur het spreken en zwijgen zal regeren; 
naar de andere ingewijden, die nu ook met 
hun  gedachten bij  haar zijn. 
Negen uur  Tien uur  Moedig vecht 
ze door, met de verleiding om wat te gaan 
soezen, of ook met de plotseling opkomende 
lust om zich eens vrij te bewegen. 

(Wordt vervolgd.) 

GEVANGENEN EN WIJ * 

I 

Als een verblijdend symptoom van de zich 
langzaam-aan   voltrekkende   reorganisa- 

tie van  het  Nederlandse  gevangeniswezen, 
ontvangen  wij   sedert   enkele maanden een 
gestencild    orgaan    onder    de    naam:   „De 
Schijnwerper", weekblad van de gedetineer- 
den   in   de   Bijzondere   Strafgevangenis   te 
Leeuwarden,   uitgegeven   ten   behoeve   van 
en geredigeerd door de zich in deze gevan- 
genis bevindende politieke delinquenten. 
Wij weten het wel, de verschijning van dit 
blad (en van gelijksoortige bladen in andere 
Bewarings- en Verblijfskampen) staat geheel 
los van  de   officiële   reorganisatie   door   de 
welbekende   Staatscommissie,   zij   zal    wel 
te danken zijn aan' het initiatief van de on- 
middellijk   bij   het    politieke    delinquenten- 
probleem betrokken autoriteiten, maar het is 
juist  dat privé-initiatief,  dat  zo verblijdend 
is bij de sanering van ons gevangeniswezen. 
Er is ongeduld merkbaar bij de voor het lot 
der gevangenen direct verantwoordelijke per- 
sonen,   een   ongeduld,   dat  niet   toelaat   om 
met het aanbrengen van verbeteringen in de 
beschamende toestand op dit gebied te wach- 
ten   tot   daartoe   van   de allerhoogste hand 
officiële   instructies   worden   gegeven. 
Niet  alleen  de verschijning  van  de gevan- 
genisorganen op zich zelf spreekt daarvan, 
duidelijker nog  is  het  ons  gebleken  uit de 
inhoud.  Wij  lazen   —  naast  de  vele uiter- 
aard beschouwende artikelen  — mededelin- 
gen  over  muziek-  en  zangclubs,  over  ont- 
wikkelingscursussen,   filmavonden,   sportge- 
beurtenissen      (zelfs     waterpolowedstrijden 
maakten er deel van uit, schaakwedstrijden 
etc- etc. en zelfs troffen wij er in aan een 
prijsvraag    voor    letterkundig    geschoolden 
voor het samenstellen van een Paasspel. 

n\at dit alles voor gevangen medemensen 
-L-'eindelijk, eindelijk mogelijk is geworden, 
stemt tot grote dankbaarheid; niet omdat 
deze ongelukkigen nu eens een partijtje kun- 
nen voetballen of eens een film kunnen gaan 
zien — al deze voorrechten liggen op zich 
zelf in geen ander vlak dan 't blommetje en 
t kanariepietje (!), die reeds jaren geleden 

aan goed-oppassende gevangenen konden 
worden verstrekt — neen, onze dankbaarheid 
betreft de achter al deze voorrechten te voor- 

Wat is 
SOCIALISME: 

Als je twee koeien hebt, dan geef 
je er één aan je buurman; 

COMMUNISME: 
Als je twee koeien hebt, geef je 
ze aan de regering en de regering 
geeft je een beetje melk; 

FASCISME: 
Als je twee koeien hebt, dan houd 
je de koeien en geeft de melk aan 
de regering; en dan verkoopt de 
regering je een beetje melk; 

NAZISME: 
Als je twee koeien hebt, schiet de 
regering je dood en houdt de twee 
koeien; 

KAPITALISME: 
Als je twee koeien hebt, verkoop 
je er één en koopt voor de op- 
brengst een stier. 

(Uit! New» Cronlde) 

schijn komende erkenning, dat de gevangene, 
de misdadiger, of het nu een gewone dief of 
een notoire landverrader is, een mens is van 
gelijke beweging als wij, een mens naar 
God's beeld geschapen, een mens, die Chris- 
tus ons heeft bevolen zeer lief te hebben, 
een naaste, die wij hebben op te heffen in 
plaats van, zoals eeuwen lang is gebeurd en 
nog gebeurt, hem in gore gevangenissen tot 
het diepst te vernederen. 
Nog lang niet iedereen is tot deze erkenning 
gekomen, laten we maar gerust zeggen, dat 
zijn er nog maar heel weinigen. Hoeveel 
mensen zijn er niet, die zichzelf in een 
aller afschuwelijkste hypocrisie ver verhe- 
ven wanen boven de slechtaards in gevan- 
genissen; die in gemoede denken, dat het 
mensdom valt te verdelen in goeden en 
bozen; die riiet inzien, dat het slechts ge- 
nade of, wil men, geluk is, dat zij nog steeds 
in vrijheid rond lopen. 
Of is het geen geluk, dat de „keurige" bur- 
german, die knoeit met de belastingopgaven, 
dat de „gewiekste" zakenman, die een amb- 
tenaar omkoopt, dat de zeer „fatsoenlijke" 
huisvrouw, die haar kruidenier bedriegt, is 
het geen geluk, dat zij, zonder één keer 
„pech" te hebben, hun practijken maar kun- 
nen voortzetten? En vergeten we ook niet 
de mensen, die enkel het pad der deugd be- 
wandelen, omdat zij zelfs de onzedelijke 
moed missen om er van af te wijken; de 
mensen, die hun onderdrukte instincten eens 
per week uitvieren in het zien van een 
obscure film of in het lezen van bedorven 
lectuur. 
Het is zo gemakkelijk om als een braaf man 
door het leven te gaan als Grootpapa ons 
zijn goede aanleg heeft doen erven en als 
Pa daarnaast nog heeft gezorgd voor een 
driemaal daags keurig gedekte tafel, maar 
wat zou er gebeurd zijn als diezelfde Groot- 
papa een dronkelap was geweest en Pa een 
lanterfanter met garen en band? Misschien 
zou de genade toereikend zijn geweest om 
zoonlief voor het gevang te behoeden, maar 
misschien ook zouden de ijzeren deuren 
voorgoed achter hem in het slot zijn ge- 
vallen. 
We weten het dikwijls zo goed, ja, we schij- 
nen er wel eens trots óp te zijn, dat we zon- 
daren zijn, uit ons zelf tot niets goeds be- 
kwaam, maar als het er op aan komt, als 
we worden geconfronteerd met mensen, die 
over de wet gestruikeld zijn, dan draaien 
we het hoofd vol huichelachtig afgrijzen 
om en laten we de naastenliefde over aan 
barmhartige Samaritanen. 
En daarom heeft ons de kennisneming van 
des „Schijnwerpers" inhoud wel zeer goed 
gedaan, want nieuwe inzichten hebben zich 
baan gebroken en zijn dank zij het initiatief 
van enkelen tot gelding gekomen. 
Wij hopen, dat wat in dit opzicht naar 
veler gevoelen nu nog overdreven of erger 
is, binnen korte tijd zal worden tot een 
hoge gemeenschapsplicht en dan niet beperkt 
tot de politieke delinquenten, maar tot al die 
ongelukkigen, die zich alleen daarin van 
anderen onderscheiden hebben, dat zij 
publiekelijk zijn gestruikeld over wetten, die 
anderen tot nu toe alleen in het geheim 
hebben vertrapt. 
Wie inbreuk maakt op het recht verdient 
straf; de overheid, als dienaresse Gods, heeft 
de plicht die straf ten uitvoer te leggen, 
maar daarnaast hebben wij, als „begenadig- 
den", de plicht met innerlijke ontferming 
over de gestruikelden bewogen te zijn en 
hun de hand te reiken, opdat zij staan. 

TOON. 



MOEILIJKHEDEN * 

BIJ óe opspopinq van vepmiste pecsonen 
D, 'estijds publiceerde ons blad een verzets- 
verhaal, waaruit bleek, dat het verzet aan de 
heer Van Lanschot niet voorbij ging. Hij is 
iemand, die weet wat het offer van zovelen 
heeft betekend en die begrijpt, hoe men kan 
zitten wachten op enig bericht van een man, 
een jongen, die gearresteerd en getranspor- 
teerd werd en van wie men sindsdien nimmer 
iets hoorde. Die men heeft opgegeven, sinds 

WETERINGSCHANS 

n 
Cy n de avond van 

4 Mei a,s. van 19.30 tot 20.02 zal op 
de binnenplaats van het Huis van Be- 
waring aan het Kleine Gartmanplant- 
soen (Weteringschans) te Amsterdam, 
een plechtige herdenking plaatsvinden 
voor hen, die bij de overvallen tijdens 
de Duitse bezetting aldaar zijn geval- 
len. 
In verband met de beperkte ruimte op 
deze binnenplaats is het alleen mogelijk 
hen uit te nodigen, die behoren tot de 
familie van de gevallenen en zij die 
tijdens de bezetting zeer nauw met hen 
hebben samengewerkt. 
Daar echter de adressen van al deze 
betrokkenen niet bekend zijn en vele 
bekende adressen niet juist blijken te 
zijn, wordt verzocht, hen die nog geen 
uitnodiging ontvingen, deze alsnog aan 
te vragen bij J. v. d. Laan, Kastanje- 
laan 41, Zwanenburg (N.H.) post 
Halfweg. Toezending volgt dan zo 
spoedig mogelijk. 
Het is te begrijpen, dat het voor velen 
een teleurstelling zal zijn deze herden- 
king niet te kunnen bijwonen, maar in 
de eerste plaats moet de mogelijkheid 
tot bijwoning worden gegeven aan hen, 
die tot de meest intieme kring van de 
gevallenen behoorden. 

, Daar een gedeelte van deze plechtig- 
heid door de Nederlandse Omroep (in 
het te verzorgen nationaal programma) 
en door de Wereldomroep zal worden 
uitgezonden, kan toch ook door hen 
die niet tot de genodigden behoren, 
door middel van de radio deze herden- 
king worden medegeleefd. 
Ten slotte wordt er nog opgewezen, 
dat alleen op vertoon van een op naam 
gestelde uitnodiging toegang tot de ge- 
vangenis kan worden verleend, waar- 
toe aan hen, die op grond van de 
vorengenoemde relatie recht op een 
uitnodiging menen te hebben, verzocht 
wordt, de naam en het adres van iedere 
deelnemer bij de aanvrage te vermel- 
den. 

/~ 

0. 
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ons nummer 
van 25 Maart j.l. werden enige moei- 
lijkheden aangestipt, welke zich 
voordoen bij de opsporing van ver- 
miste personen. Zijdelings werd in 
dit artikel gesproken over de Ne- 
derlandse Missie tot opsporing van 
vermiste personen. Het leek ons goed 
eens nader contact met deze Missie 
op te nemen en dus belden we het 
Hoofd van deze Dienst, Kolonel W. 
C/i. ƒ. M. van Lanschot op, die 
onmiddellijk bereid bleek ons te 
woord te staan. 

^ 

lange tijd reeds, terwijl men toch heimelijk 
hoopt op een bericht, hoe dan ook, en opveert 
bij de geringste ritseling daarvan. Ieder zal 
begrijpen, dat in een dienst als deze het aan- 
voelen van deze dingen een noodzakelijke 
voorwaarde is. 
Ambtenarij of bureaucratie vindt men hier 
dan ook niet. Het kantoor is gevestigd in 
het gebouw: Vlamingstraat 2, Den Haag, 
boven Pander, dus hoek Vlamingstraat— 
Wagenstraat. Maar het heeft daarboven 
niets van de deftigheid van Panders étala- 
ges of de statigheid van een departement. 
Veel meer deed de kamer, waarin wij wer- 
den ontvangen, mij denken aan één der zo 
vele haastig ingerichte kantoren van de LO. 
gedurende de bezettingstijd. Geen kleed op 
de grond, een paar oude kisten tegen de 
wand en een bijeengeraapt stelletje kantoor- 
meubelen. Meer niet! 't Stelde me volkomen 
op m'n gemak. Dat was tenminste weer eens 
stijl. En toen wij ieder aan een kant van het 
bureautje zaten, was het of er voor een 
ogenblik weer iets werd opgerakeld uit die 
onvergetelijke, door velen nu maar vergeten 
tijd, toen wijze en verstandige dingen ver- 
borgen bleven, die aan kinderen werden ge- 
openbaard, toen zo vele kleinen nog groot 
en groten nog klein waren, datgene, wat 
zich laat spellen in dat ene woord: verzet! 

/^« root waren de moeilijkheden, die aan het 
^J tot stand komen der Missie vooraf gingen, 
't Begon eigenlijk zo: 
Kort na de oorlog kreeg Kolonel Van Lan- 
schot opdracht van Z.K.H. Prins Bernhard 
om een negental officieren, die destijds uit 
het kamp Stanislawów waren ontsnapt, op 
te sporen. Ze zouden opnieuw zijn gearres- 
teerd en naar kamp Mauthausen zijn over- 
gebracht. Ieder, die nu het verhaal hoort 
van deze speurtocht door Europa, over schier 
onoverkomelijke barricaden en eindeloze 
teleurstellingen, moet wel tot de slotsom 
komen, dat men zich als een terriër in z'n 
opdracht moest vastbijten om hier uit te 
komen. Het slot was, dat na eindeloos tasten 
het spoor werd gevonden. De officieren wa- 
ren in Mauthausen terechtgesteld. Zelfs de 
uitvoerder van de terechtstelling kon worden 
opgespoord. Het spreekt vanzelf, dat door 
deze uitgebreide speurtocht een schat van 

gegevens en internationale contacten werd 
gevonden, maar ook dat men toen eerst recht 
ging beseffen welk een taak men op zich 
had genomen. 
Juli 1946 werd in kasteel Maurik bij Vught 
door Kolonel Van Lanschot het bureau inge- 
richt, welks werkzaamheden zich toen nog 
uitsluitend beperkten tot Nederland en dan 
nog alleen tot militairen en agenten. Na een 
interdepartementale vergadering op 18 Maart 
1947 werd bij beschikking van de Minister 
van Sociale Zaken met ingang van 1 JuH 
1947 de Missie tot opsporing van vermiste 
personen uit de bezettingstijd ingesteld. Nu 
nam het werk een grote vlucht. Binnen- en 
buitenland werden gescheiden. Als uitgangs- 
punt werd niet één enkel vermist persoon ge- 
nomen — uitzonderingen daargelaten, maar 
veel meer massamateriaal, ingedeeld naar 
kampen, transporten en deportaties. Door 
verhoren en kruisverhoren werden uit de 
overlevenden van zulke groepen dan de beste 
en betrouwbaarste representanten gezocht, 
die op een gezette dag in een vergadering 
bijeen werden geroepen, ter aanvulling en 
selectie van elkanders gegevens. 
Tevens had internationale coördinatie plaats, 
zodat dubbele verhoren zoveel mogelijk kon- 
den worden vermeden. Een plan werd ge- 
maakt, waarbij elke officier z'n nauwkeurig 
omschreven opdracht kreeg. Op een bord aan 
de wand is dan ook precies de route van elke 
officier, die niet „thuis" is, na te gaan met 
vermelding van de zaken, die hij op zijn reis 
behandelt. 
Men zou kunnen zeggen, dat het administra- 
tieve gedeelte der opsporing bij het informa- 
tiebureau van het Ned. Rode Kruis, het prac- 
tische gedeelte bij de Missie berust. 

■\/ret klem waarschuwde Kolonel van Lan- 
■LV-lschot tegen telepaten, die de mensen 
soms in de grootste verwarring brengen. Men 
hoort dan iets van de „wonderen" op „para- 
psychologisch" gebied en werpt zich in de 
armen van een helderziende. Indien zelfs met 
een ter zake kundig man als dr. ten Haeff op 
dit gebied geen resultaten konden worden 
bereikt, wat kan men dan verwachten van 
allerlei goedkope dilettanten, die als het 
straks op betalen aankomt er niet voor schro- 
men hun slachtoffers het vel over de neus 
te halen. 
Nog steeds komen er bij de Missie nieuwe 
opsporingsgevallen binnen, zodat nog regel- 
matig nieuw materiaal moet worden ver- 
werkt. 
Wanneer men ziet, wat in betrekkelijk korte 
tijd hier is verzet, dan hebben wij daar 
respect voor. 

nr» oen ik weer in de Spuistraat liep, dacht 
-«- ik na over de eventuele opheffing van 

deze dienst in het huidige stadium. Maar 
dat kan immers niet? Wie zou daaraan ge- 
loven? Het is eenvoudig niet te geloven, dat 
men uit zuinigheidsoverwegingen dit werk, 
waar de nagedachtenis van onze gevallenen 
beter mee wordt geëerd dan door een of 
andere toespraak, zou beëindigen. 

H. J. 
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in  memoRiam 

Gerardus Hendrikus Frielink, . 
geboren 14 Januari 1912 te Tubbergen, 
overleden 28 April 1945 in Wöbbelin. 

Bakker-Caféhouder. 

Hermanus Bosch, 
geboren 5 Januari 1916 te Zwolle, 

gefusilleerd 31 Maart 1945 te Zwolle. 
Vertegen woordiger. 

\. 

Wil helen, Heer, de wonden wreed en fel geslagen 
door gees'len van geweld en brute dwing'landij. 

Leer door gerichten heen de volken naar U vragen, 

opdat er waarlijk vree in hart en leven zij. 
(Willem van Groningen) r 

Als tragisch slot van de overval op de Nederlandsche 
Bank te Almelo op 15 November 1944, uitgevoerd door 

de Almelose KP., volgde een reeks van arrestaties, waar- 
onder ook de arrestatie van de gebroeders Frielink. Beiden 
werden op transport gesteld naar Duitsland, vanwaar 
Gerard nimmer terugkeerde. 
In 1944 begon Gerard actief aan het verzet deel te nemen. 
Dit gebeurde naar aanleiding van een wapendropping te 
Hertme, bij Zenderen. Gerard zorgde met paard en brood- 
wagen voor het transport. Ook daarna zorgde hij er voor, 
dat de wapens, die gedropt waren bij „Het Molenven" 
veilig opgeborgen werden. Van die tijd af, was de KP.- 
Almelo geregeld bij Frielink. De KP. hield er vergaderingen 
en bijeenkomsten, bovendien was iedereen er welkom, zelfs 
bij nacht en ontij. 
Op 15 November 1944 's middags te 2 uur, vond in café 
Frielink een vergadering plaats van de Almelose KP. De 
familie Frielink wist, dat er iets bijzonders stond te gebeu- 
ren, maar niet, dat de Nederlandsche Bank op het pro- 
gramma stond. Van café Frielink uit werd de operatie uit- 
gevoerd. (Zie „De Zwerver" no. 10 d.d. 12 Maart 1948 
„Dans om millioenen"). De overval gelukte, doch dezelfde 
avond om 8 uur deed de SD. een inval. Gerard werd als 
eerste gearresteerd, 's Avonds om half twaalf volgde de 
arrestatie van zijn broer Hendrik en van de chauffeur 
Meenks uit Rijssen, die was ondergedoken bij Hendrik. 
De volgende dag werden ze gedrieën opgesloten in het 
Huis van Bewaring te Almelo. 
Op 12 December volgde het transport van de twee broers 
naar „De Kruisberg" te Doetinchem. Door de KP. werden 
nog pogingen in het werk gesteld, om de jongens te be- 
vrijden. „De Kruisberg" was echter een zwaar verdedigde 
vesting, bovendien was de tijd van voorbereiding te kort, 
want op 1 Februari d.o.v. volgde het transport naar Duits- 
land. 
Half Februari werd Gerard naar Wöbbelin getranspor- 
teerd. Op 28 April omstreeks kwart over zes stierf hij, 
geheel uitgeput van de doorgestane ellende en ontbering 
in de armen van zijn broer. Hij stierf, zoals hij graag wilde, 
op een Zaterdag, Mariadag. 
Gerard, je levenswandel was oprecht. In tijden van nood 
heb je getoond, wat je waard was. Wij zullen dat nooit 
vergeten. 
Moge God je hierboven een ereplaats bereid hebben, want 
je was een dapper en eerlijk kameraad. 

R. I. P. Th. G. W. 

TT et verzet in Overijsel begon in en rondom zijn grote 
■*• •'bevolkingscentra: Twente en Zwolle. Vooral de 
laatste stad met haar bewust-nationale burgerij kwam 
langzaam maar zeker op dreef. Zo was het geen won- 
der, dat lang voor September 1944 het huis van Herman 
Bosch reeds een knooppunt van het verzet was. Er wer- 
den bonkaarten en illegale lectuur „verwerkt", onder- 
duikers werden gehaald en weggebracht: zelfs werden 
met succes Amersfoortse gevangenen, die door Zwolle 
werden getransporteerd, bevrijd en daarna verzorgd. 
In enkele woorden is hier het werk getekend van een 
Nederlander, die met inzet van zichzelf en zijn gezin alles 
heeft gedaan, wat zijn hand te doen vond en wat in zijn 
vermogen lag. ^ 
Ook de „dolle Dinsdag" werkte hij door, ondanks vele 
moeilijkheden en persoonlijke teleurstellingen. Zijn huis 
stond altijd voor zijn illegale vrienden open; voor zijn 
vrouw was geen risico te veel. 
Helaas moest ook hij vallen voor de bevrijding van zijn 
land, zonder die bevrijding te mogen meemaken. Wij 
allen, die dit lezen, zullen hem en zijn andere vrienden 
alleen kunnen eren, door met dezelfde onbaatzuchtigheid 
en vaderlandsliefde dag en nacht te werken voor een 
betere toekomst; Op deze wijze weten wij in Herman's 
geest te handelen. De dood is hij op een flinke wijze 
tegemoet gegaan. Ik hoop, dat Herman en zijn vrien- 
den later niet alleen zullen worden herdacht vanwege 
hun houding in een tijd, toen wij het als volk zwaar 
hadden, maar ik hoop, dat zijn zoon later kan zeggen: 
Mijn vader is gevallen bij het werk, dat door zijn vrien- 
den werd voltooid. Wij zullen in ons herdenken moeten 
trachten de geestelijke winst uit de oorlogs- en bezet- 
tingstijd vast te houden. Dan brengt herdenken plicht tot 
bezinning met zich mee. Een bezinning, die zal leiden tot 
bloei van ons land en volk. 

P. v. d. B. 
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Ze weten niet waar hun vader is gebleven 
toen hij moeder kuste voor hij ging, 
wijl zijn laatste zueht door ruwheid werd verdreven 
toen hij sprak: „Wees sterk mijn lieveling". 

Ze hebben vaak nog voor het raam gezeten 
waarlangs wilde winden zijn gegaan: 
toen ze van hun vader iets wilden weten, 
blonk er in hun moeders oog een traan, - 

Ze hebben met meer met bem feunnen spelen 
omdat bun vader voor de Jopen beeft gestaan 
en wijl eens de bladeren gingen gelen 
zijn ze met moeder naar bet stille graf gegaan. - 

Wanneer wij, als grote mensen, niet verboeden 
dat vele van deez' Jtleinen zwerven gaan, 
dan zullen wij voor het sterven van de goeden 
eens schuldig voor de Grote Rechter staan. 
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Jf MOET     DA 
(vervolg van 

Ingesteld onderzoek onbevredigend, omdat ener- 
zijds getuigen en eventuele verdachten her en der 
waren verspreid — o.m, in het buitenland en in 
Indonesië — en anderzijds bij gemelde mishan- 
delingen geen strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
een bepaald persoon kon worden vastgesteld. 
Voorshands lijken de aan het licht gekomen feiten 
nog te veel een incidenteel karakter te dragen, 
dan dat zij zouden moeten leiden tot een algemeen 
onderzoek, dat weinig kans op positief resultaat 
zou bieden en overigens zeer tijdrovend zou zijn. 
Wel zal elke speciale klacht steeds grondig wor- 
den onderzocht, waarbij. het onderzoek zich zo 
nodig zal uitstrekken tot het gehele regiem in het 
betrokken kamp. Op deze wijze zal naar het oor- 
deel van de minister tevens een ongewenste 
mythe-vorming bij de politieke delinquenten wor- 
den  tegengegaan. 

Dat klinkt toch al enigszins anders dan de 
toon, die we in de pers beluisterden. 

We willen nog op een enkel symptoom 
wijzen, dat het vermoeden rechtvaar- 

digt, dat het rapport van de heer v. d. Vaart 
Smit allerminst volledig betrouwbaar is te 
achten. 
De schrijver vertelt o.a., dat in het inter- 
neringskamp Borger een vrouwelijke com- 
mandant de orde handhaafde door middel 
van een zweep, die uit zeven riemen bestond, 
voorzien van knopen. De „Kat met zeven 
staarten" dus. 
Wat blijkt er van dit alles waar? In de 
„Noord-Ooster", die dit o.m. publiceerde, 
kwam enkele dagen later een ingezonden 
stuk voor van een gewezen politiek delin- 
quent uit Stadskanaal, die de heer H. R. 
Koornstra ervan beschuldigde, dat met zijn 
medeweten bij de internering van politieke 
delinquenten in Borger ergerlijke mishande- 
lingen hebben plaatsgehad. De heer Koorn- 
stra heeft daarop onmiddellijk gereageerd 
door dit als een pertinente leugen te brand- 
merken. Hij heeft de heer Wolf uitgenodigd 
dit voor de strafrechter te bewijzen 
en legt een verklaring van de kamparts 
Oeseburg over waaruit blijkt, dat hij in geen 
enkel geval hulp heeft moeten verlenen aan 
iemand, die mishandeld was. 
En dit geval staat natuurlijk niet op zichzelf. 

T     N U     Z Ö T Jf 
hoofdartikel) 

Want men zal toch niet mogen veronder- 
stellen, dat de heer v. d. Vaart Smit de 
gelegenheid heeft gekregen al deze gevallen, 
die hij grotendeels van „horen zeggen" heeft, 
nauwkeurig te onderzoeken. Dat zou zelfs 
nu nog te dol zijn. 
Wij vertrouwen, dat de Regering haar toe- 
zegging streng te zullen optreden, tegen 
mensen, die beestachtig zijn opgetreden, ge- 
stand zal doen. Maar aan de andere kant 
betreuren wij het, dat er bladen zijn geweest, 
die menen dat zij op deze wijze de wrok en 
het ressentiment van de politieke delinquen- 
ten kunnen wegnemen. Het is eerder koren 
op hun molen. 

Wij willen hier enkele voorbeelden noemen 
waaruit blijken kan, dat er nog vreemde 
dingen in de kampen gebeuren en in de men- 
taliteit van verscheidene gestraften nog niets 
is veranderd. 
In een der open kampen sprak iemand van 
het D.G.B.R. voor de politieke delinquenten. 
Er was gelegenheid tot debat en één van de 
„heren" maakte daarvan rijkelijk gebruik en 
eindigde met de woorden: „Ik ben uitge- 
sproken, nu kunt u wel weer verder gaan". 
En in datzelfde kamp, waar men eens per 
maand een weekend naar huis mag, kwamen 
onlangs twee „gestraften" zich volslagen 
dronken weer present melden. En wij heb- 
ben nooit vernomen, dat hier even radicale 
maatregelen genomen zijn als in Vught, waar 
bleek, dat op de kampdrukkerij pornografi- 
sche lectuur verscheen. Zijn we goed ingelicht, 
dan is zelfs ergens een nat-soc. schrijver, 
die nog niet getoond heeft zijn leven te 
beteren, bezig met het schrijven van een 
roman over het kampleven, alles op Rijks- 
kosten. Hij is vrijgesteld van de kamparbeid 
omdat hij een kampblaadje voor zegge en 
schrijve 56 man verzorgt. En inmiddels 
schrijft hij zijn roman, die straks misschien 
weer het nodige stof zal doen opwaaien. 

AD. 
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