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Wil EN DUITSLAND 
Wie nu door Duitsland reist, zal 

op het eerste gezicht niet veel 
wijziging bij een jaar of drie gele- 
den ontdekken. De steden zijn nog 
altijd verwoest, de bewoonbare 
panden nog altijd overvol, er zijn 
nog altijd bunker-„hotels", het 
treinenmateriaal is nog altijd ge- 
brekkig en de mooie auto's zijn nog 
altijd van de bezetter. Maar als 
tweede indruk zal zich al spoedig 
opdringen: er is toch wèl verbazend 
veel ten goede veranderd. De 
positie der levensmiddelen heeft éen 
ongekende voortgang gemaakt; er is 
vrijwel geen distributie meer — er 
is nog maar weinig verschil bij 
onze voedseldistributie; de winkelétalages zien 
er weer behoorlijk voorzien uit; de uitgevers 
hebben weer heel wat boeken en tijdschriften 
kunnen laten verschijnen. Hier en daar blijkt 
dan ook al wèl hersteld en herbouwd te zijn; 
de treinen lopen toch al frequenter en weer 
„planmassig"; leidende figuren in regering en 
bedrijfsleven zijn weer Duitsers en verkeren 
practisch op voet van gelijkheid met de bezet- 
tende autoriteiten. En dan, als derde indruk: in 
gesprekken blijkt, hoezeer het isolement van 12 
jaren nazidom doorbroken is geraakt. Hoeveel 
contacten met het buitenland zijn hersteld of 
opnieuw gelegd. Briefwisseling vindt veelvul- 
dig en buiten censuur plaats, de kranten zijn 
er nu even up to date, ook in hun buitenlandse 
berichtgeving, als bij ons; niet alleen de amb- 
tenaren der bezettingso ver heden, maar talloze 
buitenlanders reizen door Duitsland, en talrijk 
ook zijn de Duitsers, die weer hun neus en 
daarmede — wat belangrijker is — hun oor, 
hun oog en hun mond buiten de grenzen heb- 
ben kunnen brengen. 
Maar een vierde indruk is weer minder gun- 
stig: welke lessen zijn uit de verschrikking der 
terreur jaren en uit alle communicatie met het 
buitenland nu eigenlijk getrokken? Het gewon- 
nen inzicht leidt doorgaans niet tot de te ver- 
wachten ontzetting over wat misdaan werd, 
maar tot de verontschuldiging, dat men het 
niet geweten of niet gewild heeft en dus per- 
soonlijk vrij-uit behoort te gaan. En verder 
wordt breed uitgemeten, welke moeilijkheden 
Duitsland nog steeds doormaakt en nog voor 
de boeg heeft. Er wordt gepleit voor veel meer 
hulp van het buitenland aan het economische 
herstel van Duitsland, dat dan daarna wel een 
aandeel zal nemen in de blijkbaar onontkoom- 
bare plicht tot schadevergoeding. De nog aan- 
wezige ontreddering wordt altijd maar gescho- 
ven op de ruggen der bezetters, ofschoon deze 
Duitsland toch heus niet als een melkkoetje, 
maar veeleer als een heel groot zorgenkind 
beschouwen en behandelen. Nog altijd geen 
kijk op de historische en in „volkse verbonden- 
heid" gemeenzame verantwoordelijkheid voor 
de catastrophale neergang van het eigen volk 
en nog altijd een scheve kijk op de weinig roos- 
kleurige toestanden buiten de eigen grenzen, 
dat is de teleurstelling bij de vierde indruk. 
Toen ik juist de eerste week der „Geld- 
wahrungsreform" (valuta-herziening) in Beye- 
ren meemaakte (eind Juni van dit jaar), hoorde 
men één klaaglied — om het nog maar zacht 
te zeggen — over de barbaarse en onkundige 
maatregelen der bezetting, maar nu de sinds- 
dien ingetreden verbeteringen van het levens- 
peil en de arbeidsproductiviteit onmiskenbaar 
zijn, hoort men zelfs niet uiten, dat het toch 
wel „meegevallen" is — wat toch ook maar 
een zachte  uitdrukking  is. 
Bij verder doorstoten stemt een vijfde indruk 
evenmin tot optimisme: er is het gebrek aan 
mannelijke   bevolking,   inzonderheid   rond   de 
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/h drie jaren tijds is veel veranderd in ome situatie en onze houding 
met betrekking tot Duttslond. Alleen onze «eronttooordelijkheid is 

dezelfde gebleven. Mijn artikel, in Vrij Nederland van 26 Januari 
1946 over „geestelijke vernieuwing als onze taak jegens Duitsland", 
was destijds zeker niet de eerste stoot tot bewustwording van zulk 
een taak, maar voor zover ik weet was het er wel de eerste publi- 
cistische uiting van. Het is verouderd als situatieschets, verouderd 
ook als het er van uitgaat, dat onze houding ten aanzien van Duits- 
land pas begint enige positieve gestalte aan te nemen, maar de 
daarin uitgestippelde verantwoordelijkheid is nog altijd dezelfde. 
De huidige situatie, onze houding en onze plichten met het oog op 
Duitsland komen hier achtereenvolgens aan de orde. 

dertiger jaren; er is een juist volwassen ge- 
worden bevolkingslaag, die in de jaren van 
jeugd en rijping nooit anders dan nazisme en 
zijn propaganda heeft gekend; er is het ont- 
stellende probleem der millioenen D.P.'s, 
„Ostflüchtlinge" heetten zij eerst, „Ostbür- 
ger" noemt men ze thans in een onwerpelijke 
poging om hun althans nominaal een plaats 
te verschaffen. Historisch is het verhaal van 
een mijner Duitse collega's, bewoner van een 
charmante villa buiten een der grote univer- 
siteitssteden, bezitter van een aardig zomer- 
huis aan een mooi bergmeer, die in zijn 
nieuwe auto langs zo'n vluchtelingenkamp 
reed en aan zijn Nederlandse medepassagier 
toen even theatraal als luchtig opmerkte: „Dat 
is geen Duits, dat is een Europees vraagstuk". 
Zo gemakkelijk kan de Duitser zich echter 
niet van dat vraagstuk afmaken, ook al moe- 
ten wij toegeven, dat hier óók een Europees 
vraagstuk om een oplossing schreeuwt. 

Onze  houding. 

"KT aar geldt dit niet voor het gehele vraag- 
•«-»-1 stuk- „Duitsland", waarvan hier sloehte 
een paar facetten zijn genoemd, doch dat in 
al zijn facetten in één samenhang moet wor- 
den gezien? Is Duitsland zelf niet een Euro- 
pees, ja een wereld-probleem? 
Daarover zijn wij allang tot klaarheid geko- 
men en onze houding heeft zich daarnaar 
gevormd. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft 
zijn voelhorens weer naar dit grote en onmis- 
bare achterland, leverancier zo goed als afzet- 
gebied, uitgestoken. Uit allerlei domeinen van 
maatschappelijk en geestesleven zoekt men 
contact met Duitsland te maken, hetzij door 
daarheen te reizen, hetzij door hier te lande 
Duitse gasten te ontvangen. Zo proberen poli- 
tieke partijen, stands- en vakorganisaties in 
betrekking te komen met wat thans na alle 
nazistische dwang op gelijksoortig gebied in 
Duitsland tot stand komt of althans moest 
worden herbouwd. De universiteiten in de 
kringen van docenten en van studenten tonen 
belangstelling voor de collega's over de Rijn. 
In de kringen van katholiek en van reforma- 
torisch christendom zijn verschillende, zelfs 
wel speciaal daartoe' geschapen organisaties 
doende om enige stoffelijke (het schip van 
Keulen!) en veel meer geestelijke steun aan 
Duitse broeders te brengen. Ja, met regerings- 
subsidie overkoepelt thans epn speciale „Coör- 
dinatie-Commissie voor Culturele betrekkingen 
met Duitsland" (C.C.C.D.) niet minder dan 22 
organisaties, die thans in Nederland mede of 
soms zelfs uitsluitend werkzaam zijn met het 
aanknopen en onderhouden van zulke betrek- 
kingen als de Commissie in haar naam noemt. 
Dat alles zijn nog maar enkele symptomen 
van de groei, die onze houding heeft doorge- 
maakt. 
Het lijkt mij zeer gezond en zeer democratisch. 

dat zulk een groei mogelijk is, ook 
al zijn de politieke betrekkingen nog 
altijd nihil. En deze kunnen nog 
niet meer zijn: er is nog geen vre- 
desverdrag met Duitsland, het is 
nog pas in de maak. Er is nog maar 
een aantal afzonderlijke gebieden, 
„landen", die bezet zijn en waar- 
mede dan ook geen officiële poli- 
tieke betrekkingen kunnen bestaan. 
Maar het is goed, dat zulks niet in 
de weg staat aan het verkeer van 
maatschappelijke kringen hier met 
zulke kringen ginds. Daarin ligt al- 
vast één bewijs, dat wij de totali- 
taire geest hebben overwonnen. 

\X7el zijn er bijzondere moeilijkheden, zolang 
v v de politieke verhoudingen nog niet vast- 

liggen. De grootste is wel die van de schade- 
vergoeding. Hoe groot zal deze moeten zijn en 
in welke vorm zal zij gegeven moeten worden? 
Met verdere ontmanteling van het industriële 
apparaat? Dan komt men er zeker nog niet. 
Met wat voor jaarlijkse leverantiën en betalin- 
gen dan nog? Of zal de vergoeding worden ge- 
zocht in wat men bij ons zachtaardig grens- 
correcties noemt, bij welke gedachte alleen al 
zovele Duitse harten in opstand komen? 
Dit netelig vraagstuk is een der obstakels bij 
de ontmoeting van Nederland met Duitsland. 
En een ander ligt in de irritante uitingen, welke 
onze vierde indruk vormden: het wanbegrip 
voor eigen wandaden, voor eigen schuld en op 
zijn minst voor medeverantwoordelijkheid uit 
hoofde van solidariteit in eigen volk en staat; 
de jammerende toon, waarop tot voor kort om 
medelijden, en de aanmatigende toon, waarop 
sindsdien om medewerking wordt gevraagd. 
Daardoor wordt ook bij ons dezelfde argwaan 
gevoed, waarmede Frankrijk naar de zware 
industrie van zijn tegenstander ziet en dezelfde 
vrees, waarmede het waarschuwt tegen een 
hermilitarisering. 
Tegelijk zien wij echter het gevaar van een 
strategisch vacuüm langs de ijzeren voorhang, 
waarachter Oost-Duifsland zijn leed verbergen 
moet. Maar ook het gevaar, dat 'n West-Duits 
leger zich eens geroepen mocht gevoelen met 
de gemilitariseerde „volksgenoten" van het 
Oosten gemene zaak te maken voor één Duits- 
land. 
Zo is onze houding wel veel positiever gewor- 
den, indringender in Duitsland en ook ont- 
vankelijker voor Duitsland, maar ook veel ge- 
nuanceerder, wij zien thans veel meer kanten 
aan het Duitse vraagstuk dan dat het alleen 
maar een zieltogende vijand betreft. 
Onze verantwoordelijkheid. 
•"Anze verantwoordelijkheid jegens Duitsland 
^'is groot en zwaar. Kortzichtigheid kan hier 
veel bederven en kortzichtig is het dit vraag- 
stuk alleen te zien uit een Nederlands stand- 
punt of alleen uit het huidige ogenblik. 
Het Duitse vraagstuk is inderdaad in zijn ge- 
heel — en niet alleen nopens zijn vluchtelin- 
gen-centra, waarin stoffelijke, zedelijke en 
geestelijke noden tot een ongekende diepte 
hebben gevoerd — een Europees vraagstuk. 
Het moet dus worden gezien en aangepakt in 
een breed Europees verband, waarvoor ook 
een begrijpelijk en redelijk nationaal gevoelen 
wel eens ten dele wijken moet. Wat een natio- 
naal belang, een rechtvaardige nationale eis 
kan lijken, zou moeten achterstaan bij wat het 
Europese welzijn thans vordert. 
Op die wyze zou reeds een daadwerkelijke 
bijdrage tot federalistische groei van ons ver- 
scheurde werelddeel kunnen worden geleverd. 

(vervolg pag. 2) 



Met verbazing las ik in ,,De Zwerver" van 
3 December nr. 48, in de rubriek Wcre Di, 
het stukje: 

„De   bordjes   verhangen". 
Dit geval staat niet op zichzelf, ook de Over- 
heid helpt een handje. Volgend jaar bestaat 
een bekend bedrijf in ons land 40 jaar. Deze 
onderneming exploiteert o.m. restaurants in ons 
land. Tijdens de bezetting weigerde zij pertinent 
de bordjes: „Verboden voor Joden" te plaat- 
sen. Dit ging ook daarom zo moeilijk, omdat 
er regelmatig onderdak werd verleend aan 
joden in hetzelfde perceel. 
Thans, ruim 3 jaar na de bevrijding, is het 
de bedoelde onderneming nog niet gelukt toe- 
wijzingen voor levensmiddelen te ontvangen, 
waardoor de restaurants weer kunnen gaan 
draaien, ondanks legio adressen aan Horeca, 
aan de betreffende Minister, tussenkomst van 
Kamerleden e.d. 
Ja tóch, één keer is er een zeer hoge ambte- 
naar op bezoek geweest bij de betreffende 
onderneming. Deze vertelde woordelijk: „Uw 
geval staat niet op zichzelf, wij doen wat 
mogelijk is. Maar zolang de bedrijven, die 
open gebleven zijn tijdens de bezetting, nog 
niet op volle toeren werken, kunnen wij de 
zaken, die gesloten zijn geweest, niet helpen. 
Neemt U het geval van dat bekende restau- 
rant in de buurt van Rotterdam maar eens. 
Een middelpunt voor onderduikers, steeds ge- 
holpen waar nodig was. Ook gesloten geweest, 
en is nu weliswaar open, maar koopt alles 
zwart in. Kunnen ook daar nog niet helpen". 

U. 
— Commentaar overbodig. 
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GEDENKBOEK 
De in „De Zwerver" gepubliceerde lijst 
van gevallenen, die herdacht zullen wor- 
den in ons Gedenkboek, heeft zeer vele 
reacties van onze lezers opgeleverd. Het 
is ondoenlijk, ieder persoonlijk te ant- 
woorden. De brieven zijn bij bestaande 
dossiers over gevallenen gevoegd of 
vormen het uitgangspunt voor een nieuw 
onderzoek. Tér bestemder tijd komen al 
deze brieven aan de orde en" indien het 
nodig mocht blijken, zal het bureau zich 
met de schryuers in verbinding  stellen. 

De Gedenfcboekcommissie. 

REUNIE 
Het was een gezellige middag, daar bij Koos 

Kerstholt in Groningen, tijdens de onlangs 
gehouden vergaderingen van de oud-KP. 
Van heinde en ver waren ze gekomen; uit Stad 
en Ommeland kwamen ze op, „de getrouwen". 
Na veel en intensief gebeuk en gezwaai met z'n 
voorzittershamer lukte het Tom na een kwar- 
tiertje met zijn bezielende openingsspeech te 
beginnen. Nadat enkele hamerstukken (figuur- 
lijk'en letterlijkX zonder hoofdelijke stemmin- 
gen waren afgehandeld, kwam punt 1 der 
agenda: het provinciaal verzetsboek. Hierover 
was in KP.-kringen nog al enige stof opgewaaid, 
daar een voorlopig verslag was samengesteld 
over het KP.-werk in de provincie Groningen, 
dat èn historisch èn documentair absoluut on- 
verantwoord was; de samenstelling had buiten 
de KP. plaats gehad, daar tijdens een vorige 
vergadering unaniem besloten was niet mede te 
werken aan dit prov. verzetsboek alvorens het 
Nationale Gedenkboek LO.—LKP. verschenen 
was. Door de aanmatiging van een ondeskundige 
werd echter toch een poging gedaan tot be- 
schrijving van het KP.-werk, dat echter door 
de vergadering als ondeugdelijk werd afge- 
keurd. Naar aanleiding van de bedreiging van 
de zijde der Hoofdredactie, dat wanneer de 
KP. zélf deze beschrijving niet ging aanvullen 
en corrigeren, zij toch deze miskraam ter perse 
zou laten gaan, werd besloten een Commissie 
van 3 te benoemen, die meergenoemde foutieve 
beschrijving behoorlijk zou verbeteren. Piet Cn., 
Kleine Jan en Harm verklaarden zich gaarne 
bereid dit op korte termijn in orde te maken. 
Uit de vergadering werd nog voorgesteld te 
wachten met de verschijning van het provinciaal 
verzetsboek tot het Gedenkboek LO.—LKP. 
verschenen was, om het risico te ontlopen, dat 
beide genoemde boeken elkaar tegenspreken. 
Punt 2: Instituut „Steun Wettig Gezag". On- 
danks zeer uiteenlopende meningen t.a.v. onder- 
geschikte punten, kon de meerderheid der ver- 
gadering zich verenigen met het staindpunt van 
Huib, dat steun aan ons wettig gezag principiële 
plicht is. Meer niet! Het zou te ver voeren al de 
bestaande bezwaren hier weer te geven. Deze 
zullen overal in den lande en vooral in verzets- 
kringen wel dezelfde zijn. 
Na dit agenda-punt schakelde Tom over naar 
de volgende zaak: Bestuursverkiezing. Deze 
wees uit, dat Tom het premierschap behield. 
Henk Brands werd verkoren het secretariaat 
te nemen en ad interim: financiën, daar Harm 
wegens afwijkende gezagsopvattingen deze post 
niet langer mocht bekleden. Als „gewoon" be- 
stuurslid werd Huib benoemd. En daar er niet 
meer bestuursfuncties waren te verdelen, kreeg 
de rest niets. Jammer voor hen! Na veel han- 
dendrukken, „tot ziens" enz. en een vergeten 
slot-rede, gingen we voldaan naar huis! 

H. 

dewexeid 
tand 

De „Aero-Holland" is van deze maatschappijen 
de interessantste. Want door deze maatschappij 
wil de zeescheepvaart trachten vaste voet in de 
lucht te krijgen. 

(Vrij  Nederland). 
Hetgeen met zeemansbenen zeker niet mee zal vallen. 
Zeevaarders  denken  veel  te  luchtig   over   dergelijke 
zaken. 

Om half drie 's nachts sloeg de hond van een 
aan de Osdorperweg te Sloten (N.H.) wonende 
politieagent aan. toen in het duister twee mannen 
poogden zich toegang te verschaffen tot zijn kip- 
penhok. De agent wekte een buurman agent en 
met hun honden trokken zij op onderzoek uit. Zij 
zagen de kippendieven wegvluchten, maar pas 
enige uren later, kwamen zij er één op het spoor. 
Voor hei gebit van de honden had deze ontzag 
en zo kon hij  worden ingerekend. 

(Alg. Dagblad). 
De politie was er ditmaal „als de kippen" bij. Toen 
de dieven dachten, dat hun haan victorie kon kraaien, 
zei de politie: „kip ik heb je". En het is de vraag 
of de heren straks nog gelegenheid krijgen om 
„eieren voor hun geld" te kiezen. 

Er is een legerorder verschenen, blijkens welke 
het aan alle korporaals en soldaten is toegestaan, 
na afloop van de eerste opleiding van 6 weken, 
uitsluitend buiten dienst, bruine lage schoenen te 
dragen. Deze schoenen moeten aan voorgeschreven 
eisen voldoen en vooraf door de compagnies- of 
overeenkomstige commandant zijn goedgekeurd. 
Bij deze tenue moeten de door het rijk verstrekte 
sokken of eigen khaki sokken worden gedragen. 

(A.N.P.). 
We maken wel vorderingen bij ons pogen het leger 
„op betere leest" te schoeien. Maar hoe men met lage 

' schoenen  een   leger   „op   hoger  plan"   kan  brengen, 
vatten we nog niet recht. 

Aan huis te koop: melk- en kalfkoeien en vaarzen, 
keuze uit 25 stuks. Zondags niet. A. Schoon, 
Groningerstraat 262, Assen. 

(Adv. Prov. Dr. en Asser Crt.). 
Mevr. Schoon heeft schoon-gelijk, dat ze 's Zondags 
dat vee niet in huis wil hebben, 't Is al erg genoeg 
als je op werkdagen 25 melk-, kalf- en vaarskoeien 
in huis moet houden. 

Ook uit het kwade kan iets goeds getrokken 
worden. Uit de hemeltergende onrechtvaar- 
digheid van de gewelddadige vertrapping onzer 
souvereiniteit zou een beter begrip voor de 
grenzen hiervan geboren kunnen worden- 
Staatkundige souvereiniteit is nooit absoluut en 
kan daarom ook niet neutraal zijn. Ook in zijn 
souvereiniteit is de zelfstandige staat gebonden 
in de samenhang en de saamhorigheid van alle 
volken. 
Nederland bewijze niet alleen in het bewust 
prijsgeven van zijn neutraliteit, dat het de les 
van deze oorlog heeft verstaan, het bewijze dit 
eveneens bij het vestigen van de vrede. Uit 
nationaal oogpunt te billijken aanspraken moe- 
ten misschien in Europees verband — dus ook 
in betrekking tot de verslagen vijand — worden 
opgegeven. Dan geve men die zo nodig op! 
Kortzichtig is het ook, als wij de problemen 
alleen maar op korte termijn bezien, op de 
moeilijkheden, die wij nu moeten meemaken, 
op de tegenzin — waarom het niet te beken- 
nen? — die wij vaak moeten overwinnen in 
een contact, dat zich altijd weer associeert met 
de herinneringen aan bezettingsonrecht. De 
volken zyn niet alleen door de ruimte, maar 
ook door de tijd met elkaar verbonden, de 
verschillende generaties zijn solidair. Daarom 
eist onze verantwoordelijkheid vandaag ook de 
gevolgen van onze houding voor morgen, ja 
voor hen, die na ons zullen komen, te overwegen 
en te laten medewegen. 
Op die wijze leveren wij een daadwerkelijke 
bijdrage tot het organisch verband in onze ver- 
scheurde historie, waarin tijdperken en ge- 
slachten maar al te vaak elkander opvolgen 
zonder zorgvuldige, organische opbouw. 
Er  is hier vaak   een   discontinuïteit   waar te 

WIJ    EN    DUITSLAND 
^ (vervolg hoofdartikel) 

nemen: „après nous Ie déluge", wordt wel niet 
vaak in ernst gezegd, maar schijnt al te vaak 
het menselijk handelen te beheersen. De beslis- 
singen, waarvoor wg thans verantwoordelijk 
zijn, zullen haar gevolgen door tientallen jaren 
doen gevoelen. Daarom moeten wij, ook al weer 
zo nodig, jegens Duitsland anders durven han- 
delen dan „het hart het ingeeft". 
En dat is nodig: dit volk wist twaalf jaten niets 
anders van het buitenland dan wat de fijne zeef 
van nazistische propaganda wilde doorlaten 
of de soldaat en de bezettingsambtenaar waar- 
namen. 
Dan is het verklaarbaar, dat het contactorgaan 
voor buitenland en buitenlanders is verloren 
of minstens ongeoefend en verzwakt is. Aan 
dat contactorgaan mankeerde bij menige Duit- 
ser toch al wat. Al zouden wij in onze generatie 
niet meer bereiken, dan dat dit orgaan weer 
receptief en scherp werd, dan zouden wij daar- 
in al een belangrijk werk hebben tot stand ge- 
bracht, waarvoor wij dan ook verantwoordelijk 
zijn. 
En ook van zijn verbondenheid door de tijd 
was de Duitser in Hitlerland afgesneden. Want 
al het gebral over voorvaderlijke" Kultur en 
duizendjarig rijk neemt niet weg, dat de Nazi- 
duitser maar zeer mondjesmaat slechts zeer 
bepaalde uitingen van zijn cultureel verleden 
vernam. En evenmin werd hij persoonlijk ver- 
antwoordelijk gesteld voor de toekomst; dat zou 
de staat, dat zou de partij, dat zou de H. J. wel 
bezorgen. Ook daar is dus het contact zo nodig: 
buiten Duitsland kent men zijn geschiedenis en 

de waarden van zijn cultuur zoveel beter. 
Daar kan men ook  spreken uit een moderne 
ervaring aangaande onderwijs, jeugdbeweging, 
en  over  de  onvergankelijke  waarde  van  het 
gezin. 

Maar er is nog meer, er is nog één verant- 
woordelijkheid, die ik niet noemde en die 

de voornaamste van alle is, ja die alle andere 
draagt en waaruit alle andere alleen maar haar 
vruchtbaarheid kunnen ontvangen: het is de 
verantwoordelijkheid van de Christen. Slechts 
uit de overtuiging, dat wij allen elkanders hoe- 
der zijn, wordt in laatste instantie onze ver- 
antwoordelijkheid, ook jegens de vernederde, 
ook jegens de zich weer oprichtende tegen- 
stander (?), vijand (?), naaste geboren. Die 
overtuiging vordert de ommekeer, waartoe al- 
leen Christus overwinnaar en overwonnene 
oproept en in staat stelt. En daarin ontmoeten 
zij elkander als gelijken, die eigenlijk niets 
anders behoeven dan hun verlossing in Chris- 
tus. Aan Zijn Hand wordt het voldoen aan onze 
verantwoordelijkheid, ook waar deze ons als 
een kruis zou drukken, het bewijs ener waar- 
achtige opstanding, het bewijs, dat de over- 
winning op de ware vijand is behaald. 
In laatste aanleg gaat het niet om onze ver- 
antwoordelijkheid jegens ons land, Duitsland, 
Europa, ons nageslacht. In laatste aanleg gaat 
het om de taak, die wij daarin uit Gods raads- 
besluit hebben ontvangen, eenvoudig omdat 
wij nu eenmaal op deze plek, in deze tijd, in 
deze positie staan. 
Verstaan wij Gods steun in de gegeven situatie, 
onze taak van het ogenblik als onze verant- 
woordelijkheid voor Gods eeuwigheid! 



*—■ 
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üen nieuw jaar en geen mens zo pessimistisch, o[ hij heelt er in het 
•" diepst van zijn hart enige verwachtingen van. Niets schijnt zo 
onverwoestbaar in het leven als de hoop. Zolang er leven is, is er 
hoop, zegt men. Dante schreef in zijn boek boven „De Hel": „Hij, die 
hier binnentreedt, laat varen alle hoop". Eerst daar heeft het hopen een 
einde. Men zegt wel, dat het leven hier op aarde voor sommigen een 
hel is. Hoe erg 't ook mag zijn, men weet toch niet, wat men daarmee 
zegt. Op aarde is altijd nog hoop  voor een mens. 
De vraag is maar, waarop we hopen, wat we verwachten. Niet, dat 
we teveel verwachten; de meesten zijn met weinig tevreden. Neen. maar 
onze   verwachtingen   zijn   verkeerd  gericht. 
We verwachten iets vóór onszelf, in plaats van iets van onszelf. 
Op dat punt zijn we verstokt en geraffineerd. Bij onszelf beginnen in 
het nieuwe jaar. dat doert sommigen voor de vorm nog wel, maar ons 
aller hart is toch meer bij de dingen, die wij hopen te verkrijgen. 
Intussen schuilt onze tevredenheid, onze onrust, de z.g.n. hel om ons 
heen, nimmer in wat ons ontbreekt, altijd in wat aan ons ontbreekt. 
Niet onze maatschappelijke toestand bepaalt onze mate van geluk en 
innerlijke rust, maar de gezindheid binnen in ons beslist daarover. Marx 
zegt het omgekeerd, maar wie om zich heen ziet, ervaart iedere dag, 
dat de gelukkigen, de tevredenen, de rustigen, niet identiek zijn met de 
welvarenden. Integendeel, zij, die van binnen in 't reine met zichzelf 
gekomen zijn, of ze nu rijk of arm zijn. kan men de vrede en het geluk 
van het gezicht aflezen, en zij, die de onrust en onvrede van binnen 
ontvluchten en de kwade bedenkingen negeren en uitleven, zij jagen naar 
meer brood en meer spelen, om in de roes zichzelf toch maar niet meer 
terug te  vinden. 
Men moet zich bij het nieuwe jaar goed afvragen, of men iets vóór 
zichzelf, of van zichzelf verwacht. In 't eerste geval is men op een 
verkeerd  spoor. 
De ellende van onze wereld, en ze is groter dan ooit tevoren, komt niet 
voort uit sociale wanverhoudingen, maar uit onze eigen, interne wan- 
verhoudingen. Sociale rechtvaardigheid en vrede zijn niet mogelijk dim 
door mensen, die in hun hart rechtvaardig en vredig zijn. 
Goed, maar de verwachtingen op dit punt van onszelf zijn al zo dikwijls 
in rook opgegaan. We willen wel anders, maar de sleur neemt ons 
weer op. Zo blijft de één een prooi van zijn hartstochten, de ander van 
zijn hebzucht, een derde van zijn heerszucht, een vierde van zijn laster- 
tong, een vijfde van zijn wantrouwen, een zesde van zijn hoogmoed, 
een zevende  van zijn haat, en ga zo maar voort. 
Misschien is 't naar buiten toe allemaal nog vrij correct, maar dat redt 
ons niet. Want zolang 't van binnen spookt, leven we in onvrede en in 
onrust. En het spook, dat binnen in ons rondwaart,.... dat zijn wijzelf, 
dat is de afgod, die we van onszelf maken. Zolang de mens daarvan niet 
bevrijd is, kent .hij geen vrede, geen rust en geen geluk, kent de wereld 
geen  vrede en geen recht. 
Dat is 't punt, waar 't op aankomt en iedere keer, dat we tot onszelf 
komen, moet dit de grote vraag zijn: of we onszelf willen opgeven. De 
keuze is, of wijzelf, dan wel de levende God in het middelpunt van ons 
leven zal staan, of wij zullen eisen, dan wel gehoorzamen. 
Niemand komt uit zichzelf los van zichzelf. Gods Woord leert dat 
en de historie leert dat. Iedereen kan onder alle omstandigheden bevrijd 
worden van zichzelf, geluk en vrede vinden, geluk en vrede om zich 
heen brengen, als hij ja zegt tot ]ezus Christus. Die op aarde is gekomen 
om zondaren zalig te maken. 
Ik weet wel, dat niet iedereen dit aanvaardt, dat slechts weinigen die 
weg willen gaan. Zo is hef in hef leven. Maar men heeft de keuze en 
men moet goed beseffen, dat dit de enige keuze is: Zijn ver- 
wachtingen bouwen op Christus, of op zichzelf en op anderen; bij de 
ruïne van ons leven (ik bedoel niet de uiterlijke schijn, maar de bouwval 
van binnen) alleen op Christus hopen, of je nogmaals aan jezelf uit het 
moeras  pogen  te   trekken. 
Velen menen — en het is een ingekankerd misverstand — dat zij, die 
van Christus zijn, zichzelf de braven achten en de anderen, de bozen. 
Blijkens het bovenstaande is het juist omgekeerd. Zij. die zichzelf nog 
zo kwaad niet vinden, zullen het altijd weer met zichzelf proberen, en 
zij, die tot Christus vluchten, doen dat, omdat ze geen raad met zichzelf, 
met hun  boze hart  weten. 
Veel van de wereld verwacht men niet meer. Die tijd is voorbij. Men 
verwacht nog 't een en ander in z'n onmiddellijke nabijheid en verder 
maakt men zich blij met uitstel van rampen. Nu dat is vrij pover en het 
wordt straks nog armoediger als soortgelijke ruzies, teleurstellingen, 
mislukkingen en dwalingen als voorheen op komen dagen. Wat wil men 
toch? Wie weet niet diep in zijn hart, dat hij van mensen, dat hij van 
zichzelf, ook voor het nieuwe jaar niets te verwachten heeft? 
Is het geen adembenemende gedachte, dat Christus daar is. Die zegt: 
„Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt"; Christus, Die staat 
aan de poort van onze ruïne, en ons roept om eruit te treden; Die niets 
van ons verwacht en ons alles wil geven, en dat men toch niet 
komt? 
Ja, aan die weigering gaan mensen te gronde en daarom neigt onze 
beschaving naar het graf. 
1949. Jaar van voortgaande geestelijke crisis, jaar van verder verval, 
jaar van uitstel en afstel op de uitnodiging van Christus? Wie met die 
vraag bezig wil zijn, moet haar eerst voor zichzelf stelten. Van het 
antwoord hangen alle verwachtingen voor 1949 en alle uitkomsten 
daarvan af. 

H. v. R. 

TERUGBLIK OP KERSTMIS 1948. 
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Lezer, misschien denkt U dat dit een artikel was, waarvoor in 
het Kerstnummer geen plaats was, en dat nu door verandering 
van het opschrift voor een latere aflevering is geschikt ge- 
maakt. En toch is dit niet het geval. 
Kerstfeest 1948 — was het werkelijk Kerst/eest? Werkelijk 

feest met feestgezangen? Of met treurmuziek, met de Dans Macabre, 
de Dodendans, in plaats van het „Vrede op aarde"? 
Kerstfeest 1948: drie jaar hebben we vrede, maar als we onze krant 
lezen, is er dan iets dat naar vrede, naar werkelijke vrede zweemt? 
Zie de pagina's van Uw blad: de een na de ander vertelt over atoom- 
bommen, over straalvliegtuigen en stratosfeer-raketten, over moord, 
oorlog en geruchten daarvan. Engelenzang of Dodendans? 
Kerstfeest 1948; in Indië vallen onze jongens, onze vaders, onze man- 
nen onder de tropenhemel. Engelenzang of Dodendans? 
Kerstfeest 1948: in China rukken de communisten op, een rode vloed- 
golf die God noch gebod   ontziet   overstroomt   een   millioenen-land. 
Engelenzang of Dodendans? 
Kerstfeest 1948: We wandelen door de binnenstad van Rotterdam en 
zetten onze voeten op wat eens huis en haard was van onze mede- 
mensen. We denken aan Mei 1940. Engelenzang of Dodendans? 
Kerstfeest 1948: We zitten in de huiskamer van een Rotterdamse 
familie en praten met een meisje, een blondje, dat eens koerierster 
was en zich geheel-en-al inzette voor ons en voor ons land, een meisje, 
dat voor de verschrikkingen van concentratiekamp en gevangenis niet 
werd gespaard. Ze ziet naar een foto aan de wand: haar verloofde, 
gefusilleerd met zijn vader en zijn zwager; haar idealen: kapot; haar 
leven: gekraakt. Engelenzang  of Dodendans? 
Kerstfeest 1948: Och moeten we doorgaan, vertellen van de Erebe- 
graafplaats in Overveen, van de honderden geallieerde Oorlogskerk- 
hoven in ons land, van corruptie en baantjesjagerij, van vriendjes- 
politiek en machtswellust? Wat brengt ons Kerstmis 1948: de Engelen- 
zang met een „Vrede op aarde", of de Dans Macabre, de Dodendans? 
Hoe kunnen we nu, in 1948, Kerstfeest vieren? Hoe kunnen we de 
woorden: „Vrede op aarde" over de lippen krygen, blijven ze ons 
niet steken in de keel? 
Kerstfeest 1948: in een buitenlands blad staat een tekening. Leden 
van de Vergadering der Verenigde Naties, in een door een kerstboom 
verlichte zaal. Eén van hen zegt tot de zaalwacht: „Sluit de gordijnen, 
we gaan Kerstfeest vieren". Buiten de ramen zie je schemerig uitge- 
hongerde mensenschimmen, barstende granaten, soldaten die sneuve- 
len met naar de hemel opgeheven handen. Er onder staat: „Vrede op 
Aarde". O bittere ironie! 
Kerstfeest 1948: we denken aan een grapje, gelanceerd door iemand 
voor de radio. We zijn die vijf jaar oorlog doorgekomen, die paar 
jaar vrede komen we ook wel door. We grinnikten er om, maar het 
bleef ons bij deze bittere, sarcastische galgenhumor, we dachten er 
over na. Waarom kwamen we de oorlog wel door, en de vrede niet? 
Waarom? Ach, de oplossing van dit probleem is zo verbazend eenvou- 
dig, het antwoord op deze vraag is een wegwijzer, richtend naar de- 
weg-terug, de weg naar Bethlehem. Waarom stonden we in de Doden- 
dans van 1940—'45 rechtop, ook al waren we in gevangenissen en 
kampen, ook al zagen we de geweren der executie-pelotons omhoog 
gaan tot we recht in de lopen zagen? Waarom kon toen de Dans 
Macabre met schetterende fanfares en satanisch gezang, met gekletter 
van tanks en gebrul der kanonnen de Engelenzang niét overstemmen? 
Omdat we ons oog en hart gericht hielden op twee plaatsen: op een 
stal en op een heuvel met een kruis. 
Nu is het Kerstfeest 1948: en als we eerlyk zijn dan moeten we het 
bekennen dat we soms terugverlangen naar de tijd, toen het Kerstmis 
1942, of 1943, of 1944 was. Toen stonden we vaak oog in oog met de 
dood, maar de Dodendans hoorden we niet. Het „Vrede op aarde" 
overstemde hem. Vrede op aarde, in een wereld die schier uiteen 
scheurde van de explosies en het geschrei der millioenen stervenden. 
Vrede op aarde, een vrede in ons hart  Zo sneuvelden onze jon- 
gens, onze vrienden op de nu nog voor ons gewijde plaatsen en in de 
Duitse martelkampen, waar zelfs een vyandelijke kogel de vrede 
slechts kon volmaken. 
Kerstfeest 1948: we denken aan een dichtregel, gevonden op het ver- 
minkte lichaam van een gesneuvelde Britse vlieger: „O Grote God, 
die stierf voor mij, leer mij hoe dat ik sterven moet". Het gebed om 
de Vrede. 
Engelenzang of Dans Macabre, Vrede op aarde of Dodendans, we 
schreven het als opschrift boven dit artikel. Maar is het wel juist? 
Neen, Goddank, het is geen Engelenzang of Dans Macabre, geen tegen- 
stelling meer na Bethlehem. Laat de Dodendans ons trachten mee te 
slepen, voor ons is het Vrede op aarde, zelfs al sleurt het satanische 
rhythme ons door concentratiekampen en voor executiepelotons, als 
de Engelenzang maar blijft doorklinken. Want de Engelenzang voert 
omhoog en laat zien dat het eindpunt niet is een kamp, of een gevan- 
genis, zelfs geen steen op de Erebegraafplaats en geen kruis met het 
woord: „Onbekend". 
Engelenzang of Dans Macabre, Ons is niet veel goeds te wachten: 
Oorlogen, geruchten daarvan. Wat deren ze ons? We moeten terug, 
terug naar de geest, naar het Geloof dat we hadden, toen de dood 
dreigde, terug naar 1940—1945. We moeten een overwicht hebben, 
anders gaan we ten onder in de draaikolk van de Dodendans, in onze 
beslommeringen, in onze desillusies, in ons verdriet. 
Lezer, we begonnen met te zeggen dat dit geen artikel was, dat eigen- 
lijk in het Kerstnummer had moeten staan. Er zijn stukken die je 
soms beter na de feiten op papier kunt zetten. Wilt U het als nabe- 
trachting beschouwen? Wanneer het aan dit doel beantwoordt zijn 
we dankbaar. 
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EEN   HISTORISCH   VERHAAL 1 door Lt. W. v. d. Veer 

J' 
Q/V. 

V 
n dit verhaal, waarvan het tweede en laatste deel in het nummer van de 
volgende week zal worden geplaatst, vertelt de schrijver ons van het drop- 
pingwerk in Drente, dat op een gegeven ogenblik zo zware slagen te 
verduren kreeg, dat binnen enkele roeken dertig medewerkers werden 
gearresteerd en in het Huis van Bewaring te Assen werden opgesloten. De 
Drentse KP. bleef echter, ondanks vele tegenslagen, niet weerloos toezten! 

Kees zat in een hoek bij het raam, dat 
uitzicht biedt over de uitgestrektheid 
van de vlammende heide. Hij had de 
zeven ander leden van de KP.-Noord 
Drenthe voor een bespreking bijeen ge- 

roepen op deze eenzame plaats. Buiten plengde 
de Augustuszon haar verzengende stralen over 
het Drentse land. Zelfs de vogels in de hoge 
bomen rondom het huis waren opmerkelijk stil 
die middag. Aan de verre einder stapelden don- 
derwolken zich op, donker en dreigend boven 
de paarse gloed van de bloeiende heide. Som- 
mige KP-ers zaten op een stoel, anderen hadden 
plaats genomen op de vloer en luisterden naar 
hetgeen Kees hun te zeggen had. Ze waren allen 
gekomen die middag, Freek, Jo, Jelle en alle 
anderen. Kees vertelde hun, dat zij betere en 
meer effectieve wapens tot hun beschikking 
zouden krijgen, welke de taken, die zij in de 
toekomst zouden moeten volbrengen, met Gods 
hulp aanmerkelijk zouden verlichten. Toen 
Kees uitgesproken was, zat hij stil en staarde 
zwijgend uit het raam over de oneindigheid van 
de heide, die verloren liep in het dreigend 
zwart van de onweerswolken. Met weemoed 
dacht hij aan het verschrikkelijk lot, dat zijn 
broer Jan nauwelijks een maand geleden had 
getroffen, toen hij met de groep van Johannes 
Post aan de Weteringschans was ten onder ge- 
gaan. Hadden zij toen reeds de betere wapens 
gehad, misschien naar de mens gesproken.. 
Naar de mens gesproken. Maar de Almachtige 
beschikt. En trouwens wat kon men met de 
beste vuurwapenen verrichten tegen het ellen- 
dig verraad, dat als- een feilloos werkend vergif 
rondsloop en voortwoekerde, zelfs in het binnen- 
ste der Nederlandse verzetskringen. Het was en 
bleef zaak om niet alleen op de wapens, maar 
op God te vertrouwen. Dit alles liet Kees zijn 
jongens weten. 

# 
Kees was verzocht om zich op een adres in 

Zwolle te vervoegen, teneinde daar geschikte 
terreinen op te geven voor „droppings" van 
wapens en agenten, die binnenkort uit Enge- 
land werden verwacht. Dit was in 1942 ook al 
eens gebeurd en toen was het faliekant uitge- 
lopen en daarom stond Kees er eigenlijk een 
beetje sceptisch tegenover. In 1942 had namelijk 
de eerste dropping plaats gehad in de buurt 
van Hooghalen. Er werden in die Februari- 
nacht twee containers met wapenen afgewor- 
pen, waarvan er slechts één op de afgesproken 
plaats neerkwam. De andere dreef af op de 
vleugels van de avondwind en werd nimmer 
gevonden door de verzetsorganisaties. De zaak 
was toen al verraden, want Sonderführer 
Hüntemann, agent van Abwehr III, was in 
Assen aanwezig op de nacht van de eerste drop- 
ping. Het geheel had toen niet erg veel ver- 
trouwen gegeven en men had van verdere drop- 
pings afgezien. Maar er was veel gebeurd in 
die tussentijd en de omstandigheden hadden 
zich zeer ten gunste van de geallieerden gewij- 
zigd. Dies toog Kees er na de boodschap uit 
Zwolle op uit, met zijn stafkaart, en had de 
eenzame, afgelegen plekken bezocht en aange- 
tekend, welke van die plekken zijns inziens 
voor droppings in aanmerking kwamen. Zo 
werden in Zwolle op een warme zomerdag na 
een langdurige bespreking de plaatsen vastge- 
steld waar de droppings zouden plaatsvinden. 
Drente was in die tijd een broeinest van de SD. 
en Landwacht. Het volledige Einsatzkommando 
„Hertoegenbosch" zat in die provincie. Generaal 
Butcher van de Feldgendafmerie had zijn hoofd- 
kwartier gevestigd te Westerbork en alle land- 
wachters, die na dolle Dinsdag hals over kop 
uit het Zuiden en Holland waren weggevlucht, 

schenen zich in Drente te concentreren. Alleen 
in het plaatsje Westerbork b.v. zaten in die tijd 
meer dan 40 landwachters, om maar niet te 
spreken van de SD. uit het naburige Bellen, die 
verschrikkelijk huishield in deze streken. Men 
kon zich bij wijze van spreken in die tijd geen 
kilometer langs de grote wegen verplaatsen of 
men ontmoette iemand van het Duitse gezags- 
apparaat. 
De eenzaamheid van dit wijde land leent zich 
uitstekend voor droppings, had men in Zwolle 
tegen Kees gezegd. En zo zei men in Londen 
eveneens; Londen, waar men veelal geen begrip 
had van de moeilijkheden, waarmee deze kerels 
moesten worstelen. Na enige tijd kreeg Kees 
in code uit Londen door, dat er een dropping 
op komst was. Andere volgden en in een korte 
spanne tij ds kregen zij drie gecombineerde drop- 
pings te verwerken, waarbij in totaal 12 men- 
sen werden uitgeworpen met speciale opdrach- 
ten. Het was de taak van Kees en zijn KP. om 
deze mensen onder te brengen. 
AUe twaalf moesten bij burgers worden onder- 
gebracht met al de gevaren voor beide partijen 
hieraan verbonden. De straf op het verbergen 
van een spion is in de regel de dood. Dit was 
bekend, maar deze stoutmoedige vaderlanders 
namen dit risico. Ik ben te oud om zelf daad- 
werkelijk aan het verzet deel te nemen, zeiden 
sommigen en dit is het beste,, dat ik voor de 
bevrijding van het vaderland kan doen. Begin 
November had er weer een dropping plaats in 

zijn pistool aan het verstand, dat als hij uit de 
school zou klappen, hij Leo, uit zijn pistool zou 
klappen. En de NSB.-boer was na deze over- 
duidelijke discussie zelfs bereid om met zijn 
paarden de zware containers naar een bepaalde 
strook van het bouwland, ergens vlak aan de 
weg te brengen en ze daar te helpen begraven. 
Voor zover bekend, heeft deze boer ook woord 
gehouden. 
Deze wapenen zijn trouwens niet gevonden en 
zijn later door de ploeg van Kees, gekleed in 
Duitse uniformen, weggehaald. 
Maar de Duitsers hadden er op een of andere 
manier lucht van gekregen, dat er die Novem- 
beravond gedropt was. Nauwelijks had de 
nieuwe dag zich in het Oosten aangekondigd, 
of zij zochten de velden in de omgeving van 
Westerbork af. Brutaalweg liepen zij de boer- 
derijen binnen en haalden alles overhoop, vra- 
gen stellend links en rechts. Zij deden het voor- 
komen, of zij zochten naar onderdelen van een 
vliegtuig, dat hier gisteravond zou zijn neer- 
geschoten. Maar de meeste boeren wisten wel 
beter en hielden wijselijk hun mond. Een der 
reeds eerder uitgeworpen agenten, die op een 
eenzame boerderij in Garrriinge was onderge- 
bracht, ontkwam ternauwernood aan de over- 
val, die de SD. bij het aanbreken van de dag 
op deze boerderij deed. Mac Beaf, een Belgisch 
officier, die met vijf man, vier Belgen en de 
Hollandse tolk Rudi, in een boerderij te Orvélte 
was ondergebracht, ontkwam in de duisternis 
van de nacht na een paar benauwde uren op 
het nippertje. Maar de Duitsers vonden de zend- 
installatie van Mac Beaf en zijn groep, verder 
wapens, stafkaarten en allerlei andere dingen, 
die een geallieerd soldaat nu eenmaal bij zich 
draagt. Hier was voor de SD. voldoende bewijs- 
materiaal, dat vanuit deze boerderij contact 
werd onderhouden met Engeland. Diezelfde 
avond nog werden er talrijke arrestaties ver- 
richt. Toen volgden enkele weken van een ware 
Duitse terreur. Briesend van woede over de 
ontsnapping van Mac Beaf en zijn groep voer- 
den de Duitsers links en rechts arrestaties uit. 

Meteen had Kees zijn pistool. 

de buurt van Bruntinge (gemeente Westerbork). 
Talrijke wapencontainers kwamen naar bene- 
den, waarvan de meesten op het veld van een 
NSB.-er. Maar Leo bracht hem met de loop van 

Ze kregen een draad te pakken, die zich meer 
en meer ontrafelde en binnen veertien dagen 
zuchtten dertig trouwe vaderlanders in het Huis 
van Bewaring op de Asser Brink. Het behoeft 



geen betoog, wat deze dertig vaderlanders te 
wachten stond. Reeds een paar maanden geleden 
was Kees met zijn groep van plan geweest om 
enkele gevangenen uit het Huis van Bewaring 
te bevrijden. Het ging toen in hoofdzaak om 
een zekere Hans, die op het station te Emmen 
gepakt was en waarvan Kees vermoedde, dat 
hij in het Huis van Bewaring te Assen was 
ondergebracht, of daar binnenkort onderge- 
bracht zou worden. Dies zocht Kees direct con- 
tact met de directeur, die wel genegen bleek 
om mede te werken aan een eventuele ont- 
snappingspoging van Hans. Toen de zaak ech- 
ter helemaal was geregeld en de ontvluchting 
tot in de perfectie georganiseerd, bleek, dat 
Hans nooit in het Huis van Bewaring te Assen 
was ondergebracht. Om deze reden werd toen 
van de overval afgezien; de directeur werd aan 
zijn bereidheid tot medewerking gehouden tot 
een volgende maal, wanneer het de moeite zou 
lonen om de stunt te wagen. Dat Hans op een 
donkere avond ergens in Groningen werd ver- 
mpord^ en zijn lichaam in het kille water van 
het kanaal gesmeten, kwamen Kees en zijn jon- 
gens pas na de bevrijding te weten.... 

Toen Kees en Freek hoorden van de arresta- 
ties van de dertig Nederlanders stond het 

voor hen vast, dat nu de tijd was aangebroken 
om deze Nederlanders van de dood te redden. 
Want dat zij in de nabije toekomst zoals zovele 
anderen naar Duitsland zouden worden ver- 
voerd, stond vast. En een ieder wist wat dit 
betekende. Deze Nederlanders moesten vrij, het 
kostte wat het kostte. En reeds de volgende 
dag toog Kees naar Assen om de zaak te gaan 
voorbereiden. Maar, waar Kees diep in zijn hart 
bevreesd voor was geweest, vond plaats. Toen 
hij de daarop volgende dag een onderhoud had 
met de directeur van het Huis van Bewaring, 
die de vorige maal nog tot medewerken bereid 
was geweest, voelde deze er niet veel voor om 
mede te werken. Het leek hem een beetje ge- 
vaarlijk, temeer daar het zulk een groot aantal 
mensen betrof. En of Kees nu al beweerde, dat 
dit een aansporing te meer moest zjjn, aange- 
zien nu het leven van deze dertig Nederlanders 
op het spel stond, de directeur bleef bij zijn 
laatste besluit en weigerde medewerking te 
verlenen. Dit was voor de KP-ers een uiterst 
ontmoedigend bericht. En daar kwam nog iets 
bij. Enkele dagen later zat Kees in zijn kwar- 
tier een brief te tikken, toen opeens met dave- 
rend geweld de winkeldeur werd open gesme- 
ten en een stuk of wat Duitsers de kamer bin- 
nenstormden. De kogels sloegen vlak achter 
Kees in de muur. Meteen had Kees zijn pistool 
gegrepen en loste een paar schoten op de onge- 
wenste indringers. Een moment aarzelden zij, 
toen zij de loop van het pistool op zich gericht 
zagen, en van dit kleine moment maakte Kees 
een dankbaar gebruik en sprong door het raam 
in de achtertuin, waarna hij zich via enkele 
huizen, sloppen en stegen in veiligheid bracht. 
Het was nu echter het beste, dat Kees Assen 
verliet. Zijn signalement was bekend. Kees trok 
nu de provincie in en verbleef dan eens hier, 
dan weer daar, terwijl al die tijd de SD. zwaar 
op hem loerde. Freek, wiens signalement nog 
niet bekend was, bleef voorlopig in Assen om 
de kat uit de boom te kijken. 
Kees zat inmiddels ook niet stil en bij zijn trek 
door de provincie sprak hij met verschillende 
mensen. Op zekere dag kreeg hij opeens een 
tip, die van het grootste belang bleek te zijn 
voor het volvoeren van hun plan om de dertig 
gevangenen te bevrijden. 
Deze tip bleek het begin te zijn van de ont- 
snapping. De ontsnapping, die juist op tijd zou 
komen. 

(Slot volgt). 

Sociale problemen bij de verzorging 
van de slachtoffers  van het verzet. Slot 

Tn artikel 2 van de Statuten van de Stichting 1940- 
•*■ 1945 is duidelijk omschreven, dat de hulp die déze 
Sociale Instelling te bieden heeft niet uitsluitend be- 
perkt wordt tot het verlenen van een financiële bij- 
drage, maar zich ook uitstrekt op maatschappelijk ge- 
bied. Het hoofdbestuur bepaalde destijds, dat er voor 
het verlenen van finan- 
ciële hulp causaal verband 
moest bestaan tussen het 
verzetswerk en de finan- 
ciële nood. Voor andere 
soorten van hulpverlening 
is causaal verband niet 
voorgeschreven. Hierdoor 
is een breed arbeidsterrein 
ontstaan, dat waard is er 
enige aandacht aan te 
schenken. 

Aan een  oud-illegale wer- 
ker kan door de Stichting 1940-1945 maatschappelijke 
hulp verleend worden. 
Bijvoorbeeld: juridische bijstand, woningbemiddeling, 
hulp bij opbouw of wedervestiging van een eigen be- 
drijf en arbeidsbemiddeling. Van deze takken die met 
meerdere aangevuld kunnen worden, is tot hu toe de 
arbeidsbemiddeling verreweg de belangrijkste geweest. 
Een groot aantal oud-illegale werkers zijn namelijk in 
de bezettingstijd hun betrekking kwijt geraakt. Anderen 
aanvaardden na de bevrijding een taak, die geacht kon 
worden een aansluiting te zijn op het door hen ver- 
richte verzetswerk. Ik denk hierbij aan werkzaam- 
heden voor diensten als de P.R.A., kampbewaking, 
Beheersinstituut, Schade Enquête Commissie e.d. 
diensten. 
Weer anderen zijn ziek teruggekeerd uit gevangen- 
schap en hoewel hersteld niet in staat hun oude be- 
roep weer uit te oefenen. Ten opzichte van al deze 
verzetslieden heeft de Stichting 1940-1945 belangrijk 
werk te verrichten. Voorzover nodig kunnen deze 
mensen bijstand vragen om weer ingeschakeld te wor- 
den in het arbeidsproces. 

Diverse moeilijkheden doen zich hierbij voor. In de 
eerste plaats wil ik wijzen op een aantal verzetslieden, 
die door, hun verzetswerk in meerdere of mindere mate 
uit hun evenwicht zijn geraakt en nu aanspraak menen 
te maken op een betrekking of positie die belangrijk 
hoger ligt dan zij vóór hun verzetswerk bekleedden. 
Wanneer de betrokkene capaciteiten bezit om enkele 
treden op de maatschappelijke ladder te stijgen, is er 
geen enkel bezwaar, dat de Stichting hierbij behulp- 
zaam is. Gebeurt dit echter dan moet wel terdege 
vaststaan, dat de persoon in kwestie de kennis bezit 
om een dergelijke positie te bekleden. 

Helaas zijn dit uitzonderingen. Meestal ligt de positie 
die gevraagd of gezocht wordt belangrijk boven het 
vermogen van de arbeidzoekende. In een dergelijk 
geval moet, in het belang van de persoon in kwestie, 
deze er op gewezen worden dat hij te hoog mikt en 
dat het niet verantwoord is hem in een functie te 
plaatsen die hij niet aan kan. Onnodig tie zeggen, dat 
het vele moeilijkheden met zich medebrengt, wanneer 
onzerzijds dergelijke verwachtingen de bodem worden 
ingeslagen. Het verdient aanbeveling om wóhrieer men 
meent met dergelijke moeilijkheden te maken te krij- 
gen, vooraf de candidaat in kwestie door een advies- 
bureau inzake beroepskeuze psyco-technisch te laten 
onderzoeken. Men heeft dan bovendien de zekerheid, 
dat de betrokkene niet verkeerd beoordeeld wordt. 

Grote moeilijkheden kunnen zich op dit terrein voor- 
doen, wanneer de werkzoekende ouder is dan 30 tot 
35 jaar. Vele gevallen doen zich voor dat oud-verzets- 
lieden de kansen, die zij in 1945 hadden om vlot aan 
het werk te kunnen gaan, hebben prijsgegeven, omdat 
zij uit idealistische of materiële overwegingen een 
taak aanvaard hebben met een tijdelijk karakter, hetzij 
bij P.R.A., Kampbewaking of dergelijke diensten. Nu 
komen zij op vrij hardhandige wijze Voor ontslag of 
wachtgeld in aanmerking en ondervinden grote moei- 
lijkheden bij het zoeken naar een passende betrekking. 
De arbeidsmarkt raakt langzamerhand verzadigd, 
werkgevers stellen hogere eisen en vooral voor hen 
die ouder zijn dan 35 jaar wordt het zeer moeilijk een 
passende werkkring te vinden. De teleurstellingen die 
deze mensen thans ondervinden zijn groot en kunnen 
moeilijk verwerkt worden. Hiervoor moet tegen elke 
prijs een oplossing gevonden worden. Het is onmaat- 
schappelijk^ dat de maatschappij deze personen, die 
sedert de bevrijding hun diensten aan de gemeenschap 
bewezen hebben en in het algemeen Belang werk- 
zaam zijn geweest, thans op een onverantwoordelijke 
wijze afstoot en op een lager levensniveau brengt. 
Met behulp van de Gewestelijke Arbeidsbureaux heeft 
de Sociale Dienst van de Stichting 1940-1945 hier een 
taak, die nimmer verwaarloosd mag worden, maar 
onze volle aandacht opeist. Een nauw contact met de 
werkzoekenden en een intensief samenwerken met de 
Gewestelijke Arbeidsbureaux is een eerste vereiste. 
Daarnaast kunnen goede resultaten verkregen worden 
wanneer namens de Stichting 1940-1945 persoonlijk 
contact gezocht wordt met die werkgevers, waar 
plaatsingskansen aanwezig zijn. Meermalen komt het 
voor, dat er redenen zijn waardoor het minder gewenst 

is, de candidaat in kwestie in zijn oude beroep te plaat- 
sen. Het lijkt mij goed in dit artikel nog even de aan- 
dacht te vestigen op de herscholingsmogelijkheden die 
aanwezig zijn via êle Gewestelijke Arbeidsbureaux. 
Jongelui, die reeds op jeugdige leeftijd aan het verzet 
deelnamen, daarna door ziekte of een baan bij een 

tijdelijke overheidsdienst 
nimmer een beroep geleerd 
hebben en zij. die om ge- 
zondsredenen hun oude De- 
roep niet meer kunnen her- 
vatten, kunnen door bemid- 
deling van de Gewestelijke 
Arbeidsbureaux geplaatst 
worden in de Rijkswerk- 
plaatsen voor vakontwikke- 
ling. Op zeer gunstige voor- 
waarden wordt in deze Rijks- 
werkplaatsen op grondige 
wijze een nieuw beroep 

geleerd, wat grote mogelijkheden voor de toe- 
komst van de betrokken candidaten kan openen. 
Verder zijn er mogelijkheden in verschillende grote 
bedrijven, in het bijzonder in de metaalindustrie, om 
in een bepaald vak opgeleid te worden, waarbij een 
trainingstoeslag via de Gewestelijke Arbeidsbureaux 
verleend kan worden. 
De hoofdzaak bij onze arbeidsbemiddeling is, dat zij, 
die door daad of houding tot het binnenlands verzet 
hebben bijgedragen en nu moeilijkheden ondervinden 
bij het vinden van een passende werkkring, weten, dat 
er een organisatie bestaat in de Stichting 1940-1945, 
die op vlotte wijze hun belangen behartigt en niet 
schroomt om de candidaat zelf, die te hoge eisen stelt, 
op een verantwoorde wijze terug te wijzen naar de 
plaats die hij naar capaciteiten en aanleg zal kunnen 
innemen. Maar ook indien betrokkene overal zijn hoofd 
stoot en geen werk kan vinden om op menswaardige 
wijze in de nooddruft van hem en zijn gezin te voor- 
zien, krachtig optreedt en niet aflaat, totdat hij of zij 
op een verantwoorde wijze ingeschakeld is in het 
arbeidsproces. 

JJ an het slot van deze artikelenreeks wil ik de lezers 
■**■ van „De Zwerver" nog eens op het hart binden 
het werk van '40-'45 niet los te laten. Ondanks al 
onze gebreken en tekortkomingen heeft de verzetsbe- 
tveging in Nederland met behulp van particulieren en 
Overheid een levend monument opgericht, dat in be- 
tekenis en waarde ver uit gaat boven elke herdenking 
in metaal of steen. Nu dat moment er éénmaal is rust 
op ons allen de grote en zware taak het in stand te 
houden. 
Wij hebben dit beloofd aan hen die in onze rijen zijn 
gevallen.' Wij willen deze belofte herhalen aan de 
nabestaanden van onze gevallenen en aan die vrien- 
den uit het verzet, die thans stoffelijk of maatschap- 
pelijk nog in moeilijkheden verkeren. Maak u van dit 
werk niet af met de gedachte, dat U nu toch wel drie 
jaar na de bevrijding genoeg gedaan hebt voor de 
Stichting 1940-1945. Het is nuttig en noodzakelijk dat 
men zich in dit Opzicht confronteert rtiet het verleden. 
Men doet dit het beste door zich te plaatsen voor de 
beeltenis van één van onze gevallen vrienden, wiens 
gezin thans aan onze zorgen is toevertrouwd, en dan 
eerlijk, recht op de man af te vragen of wij voor zijn 
gezin alles gedaan hebben om de stoffelijke, zedelijke 
en maatschappelijke nood te lenigen. 
Het antwoord laat ik gaarne aan U over. 

A. J. TEUNISSEN. 
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WIE IS DE EIGENAAR ? 
= Verschillende Nederlanders bezitten nog voor- f 
| werpen, die waarschijnlijk of zeker hebben toe- 1 
i behoord aan door de Duitsers gefusilleerde of § 
| op  andere    wijze    omgebrachte    verzetslieden. = 
| Het spreekt vanzelf, dat de nabestaanden van 
| de overledenen zeer veel prijs stellen op deze = 
= voorwerpen. Daarom plaatsen wij hier een op- = 
= roep om na te gaan aan wie de twee volgende § 
= sieraden hebben toebehoord. 
| Het eerste is een gladde, gouden ring met de S 
| initialen   }. G. W.   26-12-'33,   welke   ring  door 1 
= de administratie  van de gevangenis te Gronin- i 
= gen  werd afgegeven aan  de   vader  van  een 
E gevallene. Dit was echter een vergissing, daar 
= de ring niet het eigendom van deze gevallene 1 
= is geweest. 5 
E Het tweede is een verchroomd heren-polshorloge 
E met een verchroomd bandje. Aan de achterzijde E 
E fan het horloge zijn — voorzover leesbaar — 1 
E de volgende gegevens gekrast: 219 '36 Johan — i 
= Riek  van   Wolfering — v.  Bussem. Het  hor- i 
| loge was in het bezit van de SD-er Heineman. | 
r die onlangs geëxecuteerd werd. 

\ Degene, die omtrent deze twee voorwerpen ver- 
= dere inlichtingen kan verschaffen, stelle zich in = 

verbinding met „De -Zwerver", Prins Hendrik- | 
= kade 1521, Amsterdam. 
E = 
Tin iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilï 



IMPROVISATIES OP KERSTMIS 
T? n weer weed de nacht schoner dan de dagen en weer gingen wij door de 

JO/ ravijnen van onze steden naar de plaats trekken waar Hij in ons midden 
zou zijn. Hij voor wie er geen ruimte was in de herberg. Hij die in doeken 
werd gewikkeld. En in die uren, die vol waren van het goddelijk licht, dat de 
harten der mensen van goede wil immer vervult, in die stonden vol van zoete 
melodieën die als een kostbaar aroom zijn, dacht ik aan twee kerstvieringen. 

'^ 

In het gijzelaarskamp van Sint Michiels- 
gestel had de sadistische commandant bij 

het begin van de advent van het jaar 1942 
ontdekt, dat 's ochtends ergens in het ge- 
bouw een mis werd opgedragen en dat gijze- 
laars daarbij tegenwoordig waren. Hij tierde, 
raasde en deelde zware straffen uit. Voort- 
aan zouden de Protestanten en Rooms Ka- 
tholieken iedere Zondagochtend een bijeen- 
komst, die precies een half uur mocht duren, 
kunnen houden en daarmee basta! In hart- 
verhef f ende eensgezindheid protesteerden 
Rooms Katholieken en Protestanten tegen 
dit besluit (de gijzelaars waren immers geen 
gevangenen). Het baatte niet: elke Zondag 
kwamen de Katholieken een half uur bijeen, 
elke Zondag kwamen de Protestanten een 
half uur bijeen en de Commandant contro- 
leerde tersluiks of het halve uur niet werd 
overschreden. 
En Kerstmis naderde  
Geen samenzijn met psalmen en geestelijke 
liederen; geen mis, — de gijzelaars van St. 
Michielsgestel voelden dit als een gruwelijk 
onrecht. Ver van vrouw en kinderen, achter 
prikkeldraad — louter en alleen omdat zij 
verantwoordelijk waren gesteld voor daden 
van sabotage van anderen •— en dan nog op 
Kerstdag verstoken van de innige vreugde 
en de blijmoedige vertroosting die een ge- 
meenschappelijk vieren kan geven: —' de 
gijzelaars konden het niet aanvaarden. En 
verzoek na verzoek ging naar de comman- 
dant, die deed of niet hij, maar Den Haag 
moest beslissen. Op de dag voor 't Kerst- 
feest wist hij nog niets, hij glimlachte sar- 
donisch. Het werd tien uur 's avonds: de 
commandant hield zich van den domme; het 
werd elf uur, niemand kreeg enig bescheid. 
Kerstmis zou dus geen Kerstfeest zijn: en 
de belijders van Christus zouden hun Kerst- 
vreugde in een bijeenkomst van een half uur 
moeten  uiten. 

In een van de zalen van het uitgestrekte 
gebouw was een zeer gemêleerd gezelschap 

ondergebracht: Brabanders, Limburgers, Hol- 
landers; Protestanten en Katholieken: de pa- 
ter sliep naast de dominee en een trappisten- 
abt huisde naast een lid Mpn een kerkeraad. 
In deze zaal stelde een jong priester, 's avonds 
toen de commandant voor de laatste maal 
had te kennen gegeven dat hij van niets 
wist, de vraag of het niet mogelijk zou zijn 
om twaalf uur in alle stilte een middernacht- 
mis op te dragen. De Katholieken vielen hem 
geestdriftig bij en vader abt — zo werd de 
monnik door een ieder genoemd — verklaar- 
de dat hij persoonlijk een mis zou celebreren. 
En de Protestanten? Aarzelend waren zij 
van het plan in kennis gesteld, maar gretig 
gaven zij hun fiat. En een „zware" dominee 
uit Zeeland, die heel goed kon zingen, riep: 
„Dan zorg ik voor, een inleiding!" 

'N' [achts om half twaalf. Hier en daar 
schemert het vlakkerende licht van een 

kaars. Buiten is de dofte stap van een schild- 
wacht, binnen klinkt de smeltende toon 
van 'n viool en de blijde stem van de dominee 
die kerstliederen zingt. Overigens is er de 
stilte, de zoete stilte van de heilige Kerst- 
nacht. 

De Protestanten liggen in hun kribben en 
luisteren, de Roomsen staan bij een ge- 
ïmproviseerd wankel altaar en luisteren. En 
aller harten verheffen zich tot God en aller 
gedachten gaan naar huis. En buiten schreeu- 
wen de schildwachten (Nederlandse S.S.- 
ers) tot elkaar: „Keine besondere Vorkomm- 
nisse". 
Keine besondere Vorkommnisse  Bij ons 
viert Protestants en Rooms gezamenlijk de 
Kerstnacht, die nacht waarin de Hemelen 
den Gerechte dauwden. 
Even voor twaalf uur zwijgt de kloeke stem. 
Nu is er niets dan stilte.De kaarsen op het 
altaartje knisteren. Er voor knielen of staan 
de roomse gijzelaars opeengedrongen. De 
Protestanten liggen in pyama op hun krib- 
ben — buigen zich voorover en kijken in het 
zuivere licht van de kaarsen. Over allen 
ligt een serene stilte gespannen. 
Precies twaalf uur gaat vader abt tot het 
altaar op- Hij fluistert gebeden en dit fluiste- 
ren is een innig gebed dat over de hoofden 
van de knielenden wiekt en tot allen komt, 
die in hun kribben de handeling volgen. De 
monnik fluistert, doch van ontzagwekkende 
kracht is: „Jahweh heeft mij gezegd: Gij 
zijt mijn Zoon; heden heb ik U verwekt: 
Waarom woeden de heidenen en bedenken 
de volken ijdelheid". En van een wondere 
macht is in dit milieu, in deze stinkende 
zaal, waarin de dompe stap van de schild- 
wacht doorklinkt: „Ere zij God in de hoog- 
ste hemelen en vrede op aarde in de mensen 
een welbehagen." De stilte is verheven. Bui- 
ten knerst de doffe tred van de schildwacht. 
Zo was de Kerstnacht in Sint Michielsgestel 
in het jaar 1942. 

En weer werd het Kerstmis. Maar nu 
waren de omstandigheden anders. Een 

wat menselijker commandant had oogluikend 
toegelaten, dat in het gijzelaarskamp gods- 
dienstoefeningen werden gehouden. Nu zou 
dus een plechtige nachtmis kunnen worden 
gecelebreerd, redeneerden de Katholieken en 
een groot koor studeerde daarvoor de be- 
kende driestemmige compositie van Perosi 
in. Echter enkele dagen voor Kerstmis werd 
een groot gedeelte van de kampbevolking 
ontslagen, zodat een maar schamel restant 
overbleef. Het koor dat 's nachts zou zin- 
gen, werd gedecimeerd, zodat het onmoge- 
lijk was de nachtmis met feestelijk gezang 
te omringen. Dit hoorden protestantse zan- 
gers. Zij boden hun assistentie aan, opdat 
toch in het vrijwel verlaten kamp op Kerst- 
dag voor allen zou gelden: Dat de hemelen 
zich verblijden en de aarde zich verheuge 
voor het aangezicht djes Heren, want Hij 
komt. 

Weer is het dus Kerstmis. In dezelfde zaal, 
waar een jaar geleden in ontzagwekkende 
stilte en ontroerende geheimzinnigheid een 
dominee zong en de nachtmis werd opge- 
dragen, is het gehele kamp — Rooms en 
Protestants — en een koor jubelt in perfect 
Gregoriaans: „Jahweh heeft mij gezegd: Gij 
zijt mijn zoon; Ik heb U heden verwekt" en 
even later juicht het: „Ere aan God in de 

hoge". Een Protestant bespeelt het orgeltje 
en het koor bestaat voor meer dan dè helft 
uit Protestanten. En een pater preekt over 
de eensgezindheid aller Christenen. Veler 
oog glanst vochtig. 
Zó was de Kerstnacht in Sint Michielsgestel 
in het jaar 1943. 

Dacht ik aan beide geïmproviseerde 
Kerstfeestvieringen omdat zij, op een 

afstand, zo idyllisch lijken? 
Neen, want het Kerstfeest is geen zoete 
idylle, sluimerend onder de voze sentimen- 
tele praal, waarmee de wereld het feest van 
Christus geboorte heeft behangen: het is een 
glanzend preludium op het lijden. 
Vertelde ik dan het verhaal van beide Kerst- 
feesten-achter-prikkeldraad omdat het inte- 
ressant en pikant is? 
Neen, neen. want het is nu geen tijd voor 
schone vertelsels. 
Maar  
In Sint Michielsgestel waren Protestanten 
en Katholieken eensgezind in het vieren van 
bet Kerstfeest; zij gaven tittel noch jota van 
hun beginsel prijs', zij bleven wie zij waren, 
zij deden geen concessies, maar zij begrepen 
en hielpen elkaar. Daarom heb ik het ver- 
haal van twee geïmproviseerde Kerstfeest- 
vieringen verteld. Daarom alleen. 
Want in deze donkere dagen grijpt de gru- 
wel der verwoesting om ons heen en kan 
slechts het geloof in Christus, dat bergen 
doet verzetten, de vloedgolf van de ver- 
wording keren. En ook  in deze donkere 
dagen staat ons land, terwijl zijn beste zonen 
strijden voor vrede en gerechtigheid, alleen 
in een vijandige wereld en kan alleen de 
eensgezindheid van allen die van goede 
wille zijn de beproeving braveren. 

De belijders van de Christus, Protestan- 
ten en Katholieken konden ook nu weer 

bij de kribbe staan. Ieder op eigen wijze, 
maar allen vervuld van het besef dat het 
licht van Bethlehem het waarachtige licht 
is dat alle mensen verlicht en dat in dit 
licht het herstel van de wereld moet geschie- 
den, wil althans de wereld groot en goed 
worden. 
Doch willen zij dit bereiken dan moeten allen 
die nu met de engelen hebben gezongen: 
„Ere zij God in de hoge en vrede de men- 
sen van goede wil", dan moeten al die be- 
lijders van het Kind, dat Koning is, elkaar de 
hand reiken. Voor Nederland en voor Europa 
en voor de wereld. 
En moge nu Paulus scherp van dit Kerst- 
feest zeggen wat ik zo schamel onder woor- 
den heb gebracht: „De God der lijdzaam- 
heid en der vertroosting geve U dat gij 
eensgezind zijt onder elkaar naar Christus 
Jezus." 

A. L. GOVERS. 
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in   memoRiam 
^ 

Toen de bevrijding zich al had aangekondigd, 
terwijl een ieder zich opmaakte haar te ont- 
vangen, verloor Brabant kort na elkaar vier 

zijner LO-medewerkers. 

\ 

Zie Gij hebt mijn degen een handbreed gesteld en mijn leven is els niets 
voor U. Immers wandelt de mens als in een beeld; immers woelen zij 
tijdelijkt men brengt bijeen en men weet niet. wie het naar zich nemen zal. 
En na. wat verwacht ik, o Here. Mijn hoop die is op il. (Ps. 39.) 

r 

Cornelis Johannes Klaas 
Hagcman 
Onderhaas. 

Geboren  te   Teteringen   16   Juli   1916, 
wonende  te Breda. 

Gevallen 29   September  1944. 

'"Poen in 1940 de Nederlandse militairen 
■*• moesten capituleren was dit voor ser- 

geant Hageman een hard gelag. Met 
niets ontziende moed had hij zijn plicht 
als Nederlands soldaat vervuld. 
Wat nu? Ja, een baan en dan maar ver- 
der zien  
Zo kwam Cor bij een onderafdeling van 
de N.V. Philipsfabrieken in Dordrecht als 
onderbaas  van  de   gloeilampenfabriek.   Hij 
trouwde.   Ze  kregen   een   kind     Maar 
het Vaderland riep. En Cor antwoordde 
met de daad. Naast zijn Vader in Raaras- 
donkveer woonde een districtsleider van 
de LO. Via deze kwam hij in Dordt in 
aanraking met het LO.-werk. 
Inmiddels had hij als oud-onderofficier 
zich natuurlijk nief gemeld voor krijgs- 
gevangenschap. In Augustus 1944 kwam 
hij in Breda en ook daar deed hij wat 
zijn hand vond om te doen. 
Verzorging van onderduikers; bewaken 
van Duitse krijgsgevangenen en wat er 
zoal meer te doen was. Nooit was een 
karweitje hem te gering, nooit ook 
duchtte hij enige risico. 
Dolle Dinsdag kwam. Brabant meende 
rich   al  bevrijd.    De    Duitsers    vluchtten. 
Helaas    Ze  kwamen  terug.  Fanatieker 
en beestachtiger dan ooit. 
Cor moest enkele berichten overbrengen 
naar Raamsdonkveer. Rechtstreeks kon 
men er niet komen. De brug bij Ooster- 
hout was streng bewaakt. Maar langs 
allerlei omwegen bereikte hij toch zijn 
vroegere woonplaats. Nog langs één 
Duitse schildwacht en dan was hij thuis. 
Maar deze „Edel-Germaan" bleek een 
schobbejak. Hij wilde Cor zijn fiets ont- 
roven. Maar voor 100 Hollandse siga- 
ren mocht hij hem houden. 
Logisch, dat Cor een minder parlemen- 
tair woord uitte, op de fiets sprong en 
probeerde weg te komen. We! trok de 
mof zijn revolver en vuurde enkele ma- 
len in zijn richting, maar zonder resul- 
taat Zonder direct resultaat, want indi- 
rect werd het Cor's dood. Enkele tien- 
tallen meters verder stonden met karabij- 
nen gewapende soldaten, die de snel 
wegrijdende fietser onder vuur namen en 
hem in het onderlichaam troffen. 
Vriendenhanden brachten hem naar het 
ziekenhuis in Raamsdonkveer. Een Bre- 
dase chirurg, geen gevaren duchtend, ging 
er direct heen om hem te opereren. Het 
mocht niet meer baten. Op 29 September 
stierf Cor Hageman. 
Een troost blijft ons. Hij ging heen zon- 
der enig haatgevoel, zich veilig geborgen 
wetend in Jezus' armen. 
Wij hebben hem begraven, terwijl in de 
verte de kanonnen van de komende be- 
vrijders   bulderden. 

De  Wind—Breda. 

Paulus Numan 
Boekhouder. 

Geboren te Rotterdam, 10 Juli 1920. wonende te Moerdijk. 
Gevallen 17 September 1944. 

jD aul Numan was enige zoon. Hij was als boekhouder werkzaam op 
de koekfabriek van de Fa. Schriek te Moerdijk. In 1940 kon men 

uit zijn gesprekken reeds opmaken, dat hij Nederlander was in hart en 
nieren. Aanstonds na het binnenvallen der Duitsers was hij dan ook 
bereid om mee te werken aan het verzet tegen de overweldiger. 
Veel heeft hij gedaan voor het illegaal verschijnend blad Trouw, dat 
hij op de juiste adressen bezorgde. Later ging hij in het verband der 
LO. werken. Hier was hij op zijn plaats. Hij bezorgde een groot aan- 
tal onderduikers een goede plaats, zorgde Voor de distributiekaarten en 
wat verder nodig was. Nooit was hem iets te veel, hij volbracht Zijn 
opdrachten met een blij gemoed. 
Veel verwachtte hij van de bevrijding. Helaas mocht hij deze niet 
beleven. 
Op 17 September 1944 verloor hij het leven bij het bombardement van 
Moerdijk. Zijn kosthuis kreeg een voltreffer en alle inwonenden wer- 
den hierbij gedood. 
Een veel belovend jong leven was ten einde. Wij, als plaatselijke LO.- 
medewerkers, verloren in hem een trouw en gewaardeerd medewerker. 
Na twee dagen zoeken werd hij gevonden en met de overige inwonen- 
den in een gemeenschappelijk graf op het R.K. Kerkhof te Moerdijk 
begraven. 

Johannes Alfoertus Roscndahl 
Stratenmaker. 

Geboren te Berch (Gld.) 10 April 1918, wonende te Princenhage. 
Gevallen 29 October 1944. 

Jan was één van die fijne eenvoudige kerels, die wisten wat hun 
plicht als Christen en als Vaderlander was. 

Toen er dus sprake was van naar Duitsland gaan of onderduiken, 
was dit voor hem geen moeilijke keus. Hij wist zijn weg en dook onder. 
Hij zocht contact met de illegaliteit en was al spoedig werkzaam in 
LO.-verband onder Oom Wim. 
Geen opdracht was hem te zwaar en elke opgelegde taak volbracht hij 
zonder mopperen, en als zijn makkers eens in de put zaten wist Jan 
hen met zijn prettig humeur steeds weer op te monteren. 
Zo kwam de dag der bevrijding (voor Rijsbergen) 29 October 1944. 
De LO. te Rijsbergen had reeds voor de bevrijding contact met de 
Geallieerden vla het provinciaal kantoor der LO. te Breda. De mede- 
werkers uit Rijsbergen hebben veel en goed werk voor de bevrijders 
gedaan. In alle richtingen werden de Amerikanen door de mijnenvelden 
geleid. 
Als gids trok Jan met dé Amerikanen Rijsbergen binnen. Terwijl hij 
hen hielp met het opruimen van een wegversperring, barstte plotseling 
een Duitse granaat, de allerlaatste, uiteen, en maakte aan dit jonge 
leven een einde. 
Jan heeft de bevrijding, waarvoor hij zich ten volle had gegeven, niet 
mogen meemaken. Zijn vrienden zullen hem niet vergeten en bidden 
God, dat Hij hem opneme in de eeuwige vreugde des Hemels. 
EWen- J. v. M. 

Willcbrordus Cornelis 
van den Corput 

Schilder. 
Geboren te Ginneken   17  December   1922. 

Gefusilleerd 7  October  1944. 

Als principieel onderduiker kwam Willy 
in September 1943 naar Chaam en 

werd eerst bij een boer en later in zijn vak 
bij een schilder ondergebracht. Reeds spoe- 
dig vond hij zijn houding te negatief en 
verzocht dringend mede in het LO.-werk 
opgenomen te- mogen worden. Als koerier 
en verspreider van Trouw werd Willy 
bij de plaatselijke LO. ingeschakeld en 
won door zijn rustig en bescheiden optre- 
den aller vertrouwen. Toen de plaatselijke 
LO. in September 1944 (na dolle Dins- 
dag) geheel moest onderduiken sprak het 
van zelf dat Willy mee ging en vanuit het 
duikadres doorging met zijn koerierswerk. 
Het laatste duikadres was bij twee boeren 
tussen Chaam en Alphen waar de gehele 
LO. werd ondergebracht. 
Langzamerhand kwam de bevrijding in 
zicht en kwam men in de frontlinie te lig- 
gen. Hoe intens verlangde Willy naar dat 
moment, dat hij met ons allen openlijk 
mocht optreden, maar, helaas, voor hem 
zou dat moment niet beschoren zijn. De 
LO.-crs moesten en gingen terug naar 
Chaam om daar de zo nodige gegevens 
door te kunnen geven en Willy zou voor 
de uitvoering van een opdracht tot donker 
„op de boerderij" blijven. Blijkbaar waren 
ook de Duitsers met de verblijfplaats op 
de hoogte gekomen, want de LO.-ers wa- 
ren nog geen vijf minuten vertrokken of 
een zevental zwaar gewapende Duitsers 
met S.S.-ers vielen de schuilplaats der 
boerderij binnen, vragende waar de „men- 
sen" waren. Hun werd gezegd dat deze 
vertrokken waren, waarheen onbekend. 
Dit was echter niet naar de beulen hun 
zin want bulderend bevalen zij dat alle 
mannen uit de schuilplaats moesten komen. 
Dat waren de twee boeren en onze Willy. 
die een 200 M. meegenomen werden, daar 
in een greppel moesten gaan liggen en 
zonder vorm van proces lafhartig werden 
doodgeschoten. 
Een der boeren was niet dodelijk getrof- 
fen en kwam later weer tot bewustzijn. 
Hij kon de vlucht nemen naar Chaam, 
waar hij zwaargewond aankwam en ons 
alles kon vertellen. 
Zo vond Willy bij de uitoefening van zijn 
verzetswerk, dat hij als pJichtswerk zag, 
de dood. 
We zijn geneigd te vragen waarom hij 
wel en werden wij zo wonderlijk gespaard, 
maar wij moeten onze hoofden buigen en 
weten dat Gods wegen niet onze wegen 
zijn en dat Hij zich nooit vergist 
Na de bevrijding zijn de lichamen der 
gedoden opgegraven en werd Willy in 
Ginneken eervol herbegraven. 
Chaam. DIRK. 
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EEN HELDERE 
GOED   ONDERHOUDEN   WAS 

# 

BIJ DE 

JOUSTER STOOMWASSERIJ S. WIERSMA 
SCHEENSWEG F 46 - JOURE 
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FAMILIEBERICHTEN 

De oud-KP. „Groningen geeft 
met diep leedwezen kennis van 
het sneuvelen op 4 December 1948 
te Pasirboengoer (N.O.I.)   van 

Joh* Boltjes 
geboren  13 September 1917. 

Rcs. Kapitein der   Mob.   Brigade 
van de 7 Dec. Divisie. 

Oud-medewerk er der LKP. 

Ons medeleven gaat uit naar hen, 
die hem betreuren en geve God 
hun de kracht, deze beproeving 
ie dragen. 

Wie kan een oud-LO.er, 
28 jaar, gehuwd, aan 

THUISARBEID 
heipen, onverschillig wat, 
ook administratie- of schrijf- 
werk, voor noodzakelijke 
bijverdienste. Is ook bekend 
mt situatie- en lettertekenen. 
Br. no. 1209 a/h bur. v/d bl. 

Hummelo en Omgeving 
Wie heelt somengeweik mei 
Herman Janssen A 220 Hummelo. 
uenoemüe Herman Janssen is 
overleden aan een In het con 
centiatiekamp oogelopen dekte 
Vo:>r de Moeoer moet buteng?- 
woon per-sloen aangevraaga 
worden Wie kan verklaren, cïat 
hij met He-man Janssen samen- 
geweikt heett in het binnenlands 
ve zet. S^oed is geboden. Brie- 
ven oa" W i eiksen A 30, Suurlo. 

Wie tijd ot geld aan 
de Stichting 

besteedt, 
Voorkomt veel zorg 
en heelt veel  leed. 

STICHTING '40-45 

Giro 194045 
Bank.: HOPE 4 Co., A dam 

Irl'i'.'JJIir.l.H 
Ruwe huid.   Schrale  lippen, 
PUROL verdacht en geneest I 

J 
>n,l 
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i Namens het Dagelijks Be- 
= stuur van GOIWN. wenst 
= de Algemeen Voorzitter 
| Dr. Ir. N. A. ]. Voorhoeve 
| alle leden van de GOIWN. 
| en de LO.-LKP. veel heil 
= en zegen in het nieuwe ;aar. 

n at zou Uw advertentie op deze plaats 
goed tot zi|n reent zijn gekomen. 
* 

,Denkt  U  er de  volgende week  eens 
aan I 

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

ZeepOSt LUChtpOSt-abonnemem   vooi 

• Zeepost i l.SO    iuchtpör'riïsö'M^ itwaiïaaO 
Abonnementsgeld wordi pei giro/post wissel o» bil aanbfedlna 
van een oostkwitantie betaald 
L)e kwitantie moet worden aangeboden aan 

4) Doorhalen wat nlei verlangd wordt. 

I 
longe, bloeiende Smeeroliehandel, waarvan eigenaar 
oud Dlstrictslcider LO. is. zoekt voor het Noorden, 
Twente en het Zuiden enkele 

actieve Vertegenwoordigers 
Prettige, zelfstandige werkkring met volle medewerking 
van het kantoor wordt gegarandeerd. Diegenen, die 
reeds ingevoerd zijn, genieten voorkeur, echter personen 
met goede relaties bij Garages, Expeditiebedrijven en 
Industriën, komen ook in aanmerking. Geheimhouding 
verzekerd. Brieven onder no.  1205 a.h. bur. v.d. blad. 

Z a a n dam 
Jonge 
Arnoldusstraat 38 

tel. 4928 (K 2980) 

A. Bouman Azn. 

Ontwerpen en begroten van Nieuw- en Ver- 
bouw. - Reparatiën van alle Bouw- en Timmer- 
werken. - Fabricage van Massa - artikelen in 
in diverse houtsoorten. 

r> ONTSNAPPING 
uit de BUNKER 

* * p. 

Een van de boeien, waar- 
mee de gevangene aan ban- 
den en voeten was geboeid 

historische verhaal van 
een gevangene, die op 

1 Maart. 1943, niettegenstaande 
hij door de SS met kettingen 
aan de muur was geklonken, 
ontsnapte uit de bunker van 
het concentratiekamp te Amers- 
foort. 
Door het proces tegen Berg. 
Kotalla, Oberle e.a. is deze 
authentieke geschiedenis, welke 
door 12 bijzonder interessante 
foto's is verduidelijkt, van ac- 
tuele betekenis. 
De prijs van dit verhaal, ge- 
schreven door Kees Bauer en 
in opdracht van de LO.-LKP.- 
Stichting en GOIWN, uitge- 
geven, bedraagt 

slechis  35 een f 
per exemplaar. 

De lepel, waarmee 
hij een tralie uit- 
zaagde. 

| bovendien komt de op- 
brengst van dit boekje 

I geheel ten gunste van 
de 

1 siicmim) I-M 

I 
I De  uitgave  is  verkrijgbaar  bij  de boekhandel, aan de 

stations en de kiosken en bij de 

Uiigeverij H. Nelissen — Bilihoven 

U  zult  het  verbaal  zeker  met giote interesse lezen en 
U doet er Uw vrienden en bekenden, vooral de jongen; 

een groot genoegen mede. in Indië, 

I 

J 

r 
Cr is 

I 
altijd plaats voor een 

Vakman 
bü 

Jan Jongrerius; 
]!.¥.  ^   Utrecht 

CARROSSERIE- EN CONSTRUCTIE- 
WERKPLAATSEN 
AUTOMOBIELBEDRIJVEN 

Hoofdkantoor Kanaalweg 34 
Jutphaas (Post Utrecht) 
Tel.  18844 

n 
X*ls U per auto de wereld rond zwertt en 

U komt door AMERSFOORT, kunt U de 
hulp voor Uw AUTO vinden bij de 

N.V. HENRI NEFKENS 

Een prettig zittende klipstoel. 
vervaardigd van uitge- 
zocht, gestoomd beuken 
hout - getakt in diverse 
kleuren - is uiterst solide 
en bijzonder geschikt 
voor: 

kerken,    patronaten, 
caatlnes, scholen, 
ver gaderzalen, 
feestzalen   eni.   enz 

De stoe en kunnen in een 
oogwenk gestape d woi 
den op een zeer kleine 
ruimte en vallen dan nie 
om 

DE VOUWSTOEL MET 
DE VELE MOGELIJKHEDEN 

$$ GEPAlENTEEED 

MC. v. d-- STEEN - Agent- en Comnüssieliande 
Spuialraat 234 - AmsUrdam-C. - Tel. 36092 
Aanvragen TOOI Nederland GEBR. BOUTEK Den Haag. Rdam 
H ANDELJSTOFFEML EB U 

SPECIAAL INGEKICHi VOOR 
GROTE OPDRACHTIN 

STEBU-MEUBELEN 
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D»E*MOOR'A*'M*E 
Chesterton heeft ons op de hem eigen 

wijze attent gemaakt op het typische 
verschil tussen politieke en medische 
problemen. Ook bekwame dokters 
kunnen het onder elkaar oneens zijn 

over het juiste karakter van een bepaalde ziek- 
te en over de meeste geëigende genezingsme- 
thodes, nooit echter zijn zij het oneens over het 
juiste karakter der gezondheid. Onafhankelijk 
van hun kundigheid en levensovertuiging heb- 
ben alle dokters één gezondsheidsideaal voor 
ogen, dat richtinggevend is voor al hun doen 
en laten. 
In de politieke problemen ligt de zaak niet zo 
eenvoudig. Daar is men het er vaak over eens, 
dat de staat, de maatschappij en de democratie 
ziek zjjn, maar daarmede houdt dan dé'eensge- 
zindheid op. De ene partij zou een bepaalde 
toestand van de wereld het aankijken nog niet 
waard vinden, terwijl de andere juist die toe- 
stand beschouwt en aanprijst als het ideaal van 
een bloeiende gezondheid. Aldus is het politie- 
ke probleem in zekere zin juist de tegenhanger 
van het medische. 
Het verschil tussen de idealen der Westerse de- 
mocratieën en dat van hun ideologische en po- 
litieke tegenstanders, — . Communisme, Natio- 
naal-Socialisme en Fascisme —, ligt niet al- 
leen en zelfs niet in de eerste plaats in een 
verschil van opvatting over de kwalen van deze 
tijd en over de middelen ter verbetering. Het 
is vóór alles een kwestie van een diepgaand 
meningsverschil over de ideale toestand van 
de menselijke samenleving. Het ideaal van de 
een is een verschrikking voor de ander. Wat 
de Westerse democratieën thans meer en meer 
tezamen brengt, is juist de afkeer van een toe- 
stand, die door de z.g. volksdemocratieën als 
ideaal wordt voorgesteld en beschouwd. De 
verwarring over de ideale toestand heeft zelfs 
een haast Babylonische spraak- en begripsver- 
warring tengevolge: de overeenstemming in de 
begripsinhoud van de Westerse „democratieën" 
en de z.g. volks„democratieën" is ver te zoe- 
ken. Iemand met een Westers begrip van de 
democratie kan de volksdemocratieën onmoge- 
1 •■,- nog als democratieën beschouwen. 

ijaat men thans na wat Stalin onder democratie * 
verstaat, dan blijkt dit een dictatuur te zijn, 
waarin een demos (partij) een heerschappij 
uitoefent, die niet aan grenzen en normen, 
maar alleen aan het belang van die demos 
(partij) gebonden is. Alleen binnen die demos 
moeten allen gelijkwaardig en gelijkberechtigd 
zijn. 
De antieke Atheense democratie was van een 
gelijk karakter. Ook zij leefde van de onder- 
drukking en uitbuiting van velen ten bate van 
enkelen. Er is dus niets nieuws onder de zon. - 
De volksdemocratie is de waardige erfgename 
van de antieke Griekse democratie en leeft, 
evenals zij, als een parasiet ten koste van de 
arbeid van bondgenoten, vreemdelingen en sla- 
ven. In deze zin waren ook Hitler en Mussolini 
ware „democraten". 
Het kenmerk van deze antieke democratie en 
van de huidige volksdemocratie is gebrek aan 
eerbied voor en wantrouwen tegen de vrije 
menselijke  persoonlijkheid. 
De Westerse democratieën daarentegen gaan 
uit van de erkenning van het subjectkarakter 
van de mens. Het voornaamste argument voor 
hun democratie is het geloof aan de mens, 
voortvloeiend uit 's mensen persoonlijke le- 
vensdoel en uit de onsterfelijkheid van zijn ziel. 
Dit geloof laat niet toe de naaste als uitslui- 
tend middel voor doeleinden van de staat of 
van  enigerlei  partij   te  gebruiken.  Alleen  de 

mens kan doel zijn in de democratie; de rest, — 
hoe belangrijk op zichzelf ook —, is uiteinde- 
lijk slechts middel ter bereiking van de uit- 
eindelijke doeleinden van de mens. 
De democraat acht niet alleen de enkeling, 
maar ook de staat aan zedelijke normen gebon- 
den. Hij kant zich met alle kracht tegen de 
mening, dat het belang van de staat bepaalt 
wat recht is. Men kan overigens de erkenning 
van dit subjectskarakter van de mens verschil- 
lend begronden. Men kan de grondslag daarvan 
terugbrengen op de wil van God, Die de men- 
sen als schepselen naar Zijn beeld en gelijke- 
nis heeft geschapen; men kan de Kantiaanse 
formule aanvaarden, dat de ene mens de ander 
nimmer als middel, maar steeds ook als doel 
in zichzelf heeft te beschouwen; men kan van 
de onmiddellijk evidente waarheid der vrijheid 
en gelijkheid spreken, zoals de Amerikaanse 
„Declaration of Independance" dat doet. In 
al deze gevallen heeft men de rechtsgrond der 
democratie aanvaard, doordat men zijn even- 
mens als in wezen gelijkwaardig, als drager 
van eigen rechten, en als bezitter van een eigen 
doel beschouwt. 
Het wezenlijke verschil tussen het ideaal der 
Westerse democratieën en dat der volksdemo- 
cratieën is een verschil in mensbeschouwing. 
Men is het er niet over eens, wat voor de maat- 
schappij als de gezonde toestand moet worden 
beschouwd. De Westerse democratie geeft een 
geheel ander antwoord op de vraag: „wat denkt 
U van de mens", dan de Oosterse. De Oosterse 
volksdemocraat ziet in de mens enkel een mid- 
del om zijn heilstaat mee op te bouwen. Wie 
daar lichamelijk of mentaal niet geschikt voor 
is, deugt niet als mens, en verhuist zo nodig 
naar Siberië. De waarde van de mens wordt 
aldus bepaald door zijn bruikbaarheid voor het 
staatsdeel. Die bruikbaarheid is niet voor alle 
mensen dezelfde. Een politieke „zuivering" zal 
de volksgenoten op basis van die bruikbaarheid 
scheiden in volgerechtigden en half- of niet- 
gerechtigden. Een dwangsysteem zal de hier- 
door ontstane spanningen moeten beteugelen. 
Aldus leidt de volksdemocratie tot een mens- 
ontering, die spot met het wezen der moderne 
democratische gedachte. 

Wij kunnen dus veilig vaststellen, dat de 
Westerse democratie de eerbiediging van 

de menselijke persoonlijkheid vooropstelt. Zij 
is echter meer dan een erkenning van die waar- 
digheid en wenst waarborgen voor hare eer- 
biediging te scheppen. De historie heeft haar 
geleerd, dat bij alle macht, die in menselijke 
handen wordt gelegd, voortdurende en waak- 
zame controle nodig is. Zij erkent, dat vooral 
voor de mens in overheid niets gevaarlijker is 
dan gemis aan controle en openbare critiek. 
Daarom geen onverantwoordelijke machtheb- 
bers, maar nauwkeurige omschrijving en afba- 
kening van bevoegdheden, verplichtingen en 
verantwoordelijkheden en vastlegging van de 
vrijheidsrechten of grondrechten van de mens 
in dé grondwet. 
De democratie duldt geen volkomen macht in 
handen van onvolkomen mensen. Zij verwerpt 
elke idee van de Übermensch, en aanvaardt de 
wonderlijke paradox, dat God arme, zwakke en 
zondige mensen waardig keurt om mede te 
werken aan de verwezenlijking van Zijn Rijk. 
Zij erkent, dat het zeer belangrijk en moeilijk 
is om de juiste richting te geven aan het staats- 
bestuur, maar wil juist daarom invloed van de 
gewone burger op die richting. Juist immers 
de meest belangrijke dingen in 's mensen leven, 
— de verbinding der geslachten, de opvoeding 
der kinderen en de ordening van de staat —, 

behoren tot die orde van zaken, waarover in 
een land met een naar levensbeschouwing ge- 
mengde bevolking niet door knappe koppen 
beslist kan worden. ledere burger is verplicht 
het antwoord op deze meest belangrijke vragen 
zelf in geweten en/of op gezag van zijn kerke- 
lijke overheid te vinden. 
Het feit van de geloofsverdeeldheid in Neder- 
land eist burgerlijke verdraagzaamheid, eist 
respectering van ieders gewetensgetuigenis. Uit 
die geloofsverdeeldheid vloeit verschil in op- 
vatting over de staatkundige problemen voort. 
Bij de oplossing van die problemen zal daarom 
steeds naar een compromis gezocht moeten wor- 
den. De democratie is wel bij uitstek geschikt 
om dergelijke compromissen in gewetenskwes- 
ties te realiseren. Zij acht het beter de koppen 
te tellen dan in te slaan. 
Wie alleen de krachtmens, de kunstenaar, de 
intellectueel of de soldaat vereert, kan dus geen 
waar democraat zijn; en uiteraard is het niet 
anders gesteld met hem, die de waarde van 
de mens bepaald acht door geboorte of afstam- 
ming, stand, klasse of kaste, fortuin, ras of 
huidskleur. De democratie gaat krachtens haar 
wezen uit van de gelijkwaardigheid van alle 
mensen. 
Hieruit en uit de erkenning van de zwakheid 
van de mens, vloeit de eis voort van een weder- 
zijdse beïnvloeding van overheid en onderda- 
nen. Geen onverantwoordelijke machthebbers, 
maar invloed van het volk op de overheid en 
mogelijkheid op haar beleid. In die mogelijk- 
heid van critiek ligt niet de zwakte, maar juist 
de kracht der democratie. Wie bang is voor 
critiek sluit haar uit, wie haar niet vreest, laat 
haar toe. Door de mogelijkheid van critiek in 
de democratie komen daar de fouten op de duur 
binnen haar systeem aan de dag; de dictatuur 
kapt deze mogelijkheid principieel af, en meent 
er ook geen behoefte aan te hebben, daar zij 
uitgaat van Übermenschen, van volkomen lei- 
ders aan wie de zwakheid van de menselijke 
natuur voorbijgaat. 
De democratie eist dus krachtens haar erken- 
ning van de menselijke zwakheid, dat de ge- 
zagsdragers geen onverantwoordelijke macht- 
hebbers zijn. De mate van de invloed van het 
volk op het regeringsbeleid, kan echter naar 
gelang der omstandigheden variëren. Sommige 
tijden eisen een sterke gezagsconcentratie en 
dwingen om de daaraan verbonden gevaren 
maar op de koop toe te nemen. 
Het peil van volksontwikkeling is van groot 
belang bij de bepaling van de maat van de 
volksinvloed. Een onontwikkeld volk is minder 
tot mederegeren in staat dan een intellectueel 
en cultureel hoogstaand volk. Een nuchter en 
bezonnen volk kan meer vrijheid verdragen dan 
een sterk emotioneel reagerend volk. Deze om- 
standigheden zijn van groot belang bij het be- 
palen van de maat van de toe te kennen volks- 
invloed. 
Uit het wezen der moderne. Westerse democra- 
tie vloeit aldus wel de eis van een zekere volks- 
invloed voort, maar de maat van die invloed 
wordt mede door andere factoren bepaald. Uit 
dat wezen vloeit eveneens de eis voort, dat de 
volksinvloed over bepaalde organen en machts- 
middelen moet beschikken om zich te doen 
gelden, maar aard en omvang van die organen 
en machtsmiddelen worden weer mede door 
andere factoren bepaald. Die andere factoren 
hebben niet steeds en overal dezelfde beteke- 
nis; daardoor zijn de verschijningsvormen van 
de moderne Westerse democratie vele. Die 
democratie kan een één of twee kamerstelsel 
erkennen, zij kan in een republiek of in een 
koninkrijk leven, zy kan met directe of met 
getrapte verkiezingen, en al dan niet met een 
districtenstelsel werken. En zo zijn er tal van 
verschilpunten mogelijk. 
In een volgend artikel zullen wij de uiterlijke 
verschijningsvormen en de voor- en nadelen der 
democratie beschouwen. FONS. 



COMMENTAAR 
van een politieman op 

Queue. ScfïalMawi 
s wel gemakkelijk", — aldus een politieman, die 
ik een dezer dagen sprak — „om in De Zwerver 
een kort, schamper commentaar te geven op de 

handhaving in zijn functie en rang van een vroegere 
opperluitenant — thans inspecteur — van politie, door 
de Centrale Raad van Beroep. Gemakkelijk en aardig 
voor niet-ingewijden, ja! Maar weten de lezers van 
De Zwerver wel, in welke moeilijkheden wij tijdens de 
bezetting dikwijls verkeerden? 
Wij, die tijdens de bezetting politie-ambtenaren waren, 
wij weten, dat het antwoord op de vraag, wat wij 
moesten doen en wat nalaten, speciaal voor politie' 
mannen soms erg moeilijk was," 
„Wat gebeurde er", — zo vraagt hij — „met een 
politieman, die aangewezen werd om een opleiding in 
Schalkhaar te volgen en weigerde? Hij werd zonder 
meer ontslagen! Neen, niet zonder meer, want even 
later werd hij als werkloze aangewezen voor uitzen- 
ding naar Duitsland. Dit is inderdaad voorgekomen 
en als je dat nu weet, is het dan te verwonderen, dat 
er politie-ambtenaren waren, die om aan uitzending 
naar Duitsland te ontkomen maar toegaven en dus 
onder dwang naar Schalkhaar gingen?" 

r^, ot zover onze politieman. 
■*■  En nu mijn antwoord. 

Neen, eerlijk gezegd, verwondert me dat niet zo heel 
erg. 
Maar wat me wel verwonderlijk lijkt is, dat men de 
beloning in de vorm van een hogere rang of functie, 
die deze Schalkhaargangers meestal voor hun inschik- 
kelijkheid van de Duitsers hebben gekregen, thans gaat 
prolongeren. 
Ik geloof, dat ons rechtsgevoel minder gekwetst zou 
zijn, als men deze politie-ambtenaren had gehandhaafd 
in de rang of functie, die zij vóór Schalkhaar hadden. 
En ik geloof verder, dat zij zelf dan niet veel te mop- 
peren hadden gehad. Ik gebruik opzettelijk de meer- 
voudsvorm. Want het onder de titel „Leve Schalk- 
haar" gesignaleerde geval staat niet alleen. Zo ver- 
telde de politieman, die het hierboven weergegeven 
commentaar op dat artikel leverde, dat we in het Zui- 
den een adjudant van de Rijkspolitie hebben (een 
onderofficier dus), die ook gedwongen een opleiding 
in Schalkhaar volgde en thans belast is met de taak 
van waarnemend districtscommandant, een functie, die 
in een ander district wordt uitgeoefend door een 
politie-o/ficier. Deze Schalkhaarman, die vroeger Bri- 
gadier-Majoor bij de Rijksveldwacht was, is dus niet 
in rang verhoogd, maar wel in functie. Hij is nu be- 
last met inspectie en controle, óók over de Schalkhaar- 
schuwen, die ontslag, onderduiken en desnoods ar- 
restatie en deportatie verkozen boven een opleiding 
in Schalkhaar. 
Ja, ja, zulke dingen zijn toch wel verwonderlijk en ik 
heb zon idee, dat de Schalkhaar-sc/iuifen, die 
ondanks (of: dank zij?) hun meer principiële houding 
niet in rang of functie zijn verhoogd en dus onder 
leiding van deze nieuwe „groten" mogen werken,'' 
vooreerst wel niet van hun verbazing zullen bekomen. 

AB. 

eens enkele KP-ers uit Slochteren bij een NSB-boer 
een pistool, een uniform en een paar laarzen in beslag 
namen door zich uit te geven voor SD; 

zij de geheel verblufte boer opdroegen om zidh de 
volgende dag wegens verboden wapenbezit te verant- 
woorden op het Scholtenshuis (SD-hoofdkwartier) te 
Groningen; 

de boer inderdaad met bevend hart gevolg gaf aan 
deze opdracht, doch niet, dan nadat hij zich had ver- 
zekerd van het gezelschap van de NSB-burgemeester, 
die hem wel even zou helpen; 

beide heren (natuurlijk) ongenadig werden uitgekaf- 
ferd door hun (bloedverbonden) medestrijders? 

arbeid 
Op het artikel van Jan Patriot onder boven- 

staande titel in „De Zwerver" van 17 Decem- 
ber, ontvingen wij een tweetal reacties van zeer 
uiteenlopende aard, die wij kort samengevat 
weergeven. 
Een lezer uit Vlagtwedde schrijft: 

„Bij deze protesteer ik tegen het opnemen in 
„De Zwerver" van het artikel „Maatschap- 
pelijker Arbeid". Over de daarin aangeroer- 
de zaken wordt immers door de mensen zeer 
verschillend gedacht. Naar mijn gevoelen 
getuigt het stuk van een verkeerd econo- 
misch inzicht. In ieder geval moet „De 
Zwerver" leesbaar blijven voor alle Neder- 
landse verzetsmensen en ik verzoek U alles 
wat onnodig politieke tegenstellingen wak- 
ker maakt, te weren, ook al wordt het ge- 
bied daardoor ten zeerste beperkt." 

De tweede lezer uit Sneek, die bijna tien pagi- 
na's schrijft, zegt o.a.: 

„U begint met het mooie woord Full Em- 
ployment en zet er de betekenis van uiteen. 
Mijnheer Patriot, wat ben ik dankbaar, dat 
U dit artikel schreef. Wat is het schitterend, 
dat een dergelijk artikel in „onze" Zwerver 
verscheen. Jk zou het gaarne willen bestem- 
pelen als zijnde de kroon op al öns geza- 
menlijk verzet. Aan dit artikel hebben wij, 
heeft iedereen genoeg. Laten wij niet al- 
leen een klein gedeelte van het grote pro- 
bleem in het Licht van Gods aanschijn 
behandelen, doch al onze noden en behoef- 
ten hierin oplossen; Gode in alles de eer. 
Het is mijn innigste bede, dat ge op deze 
ingeslagen weg zult voortgaan." 

Wij willen, om te beginnen, wijzen op de 
mededeling van de redactie op de voorpa- 

gina van hetzelfde nummer, waarin zij de aan- 
dacht vestigt'op het artikel „Bevel is bevel", 
dat de visie weergaf van Rooms-Katholieke 
landgenoten en het artikel „Gewetensconflict" 
dat de Protestantse visie naar voren bracht. 
Beide artikelen zijn met grote belangstelling 
gelezen. Waarom ook niet? 
Politieke en economische tegenstellingen zullen 
we nooit uit de wereld kunnen helpen, maar 
veel misverstanden en vooroordelen worden 
weggenomen, als wij eerlijk kennis kunnen en 
durven nemen van elkanders inzichten. De 
oude verzetsmensen, die gezamenlijk zulke 
prachtige prestaties geleverd hebben, zijn nu 
toch niet zo teergevoelig, dat zij zich aan de 
galg van een in deze tijd perfide neutraliteit 
willen ophangen. 
Wij zouden niet graag beweren, dat het artikel 
uitsluitend katholiek georiënteerd is. Het na- 
tuurrecht b.v. geldt voor alle mensen en deze 
tijd geeft niet alleen het beeld van een geeste- 
lijke of religieuze verkrachting in vele landen; 
het geeft daarnaast nog het onheilspellende 
beeld of de brute verkrachting van het natuur- 
recht. Zeker de Publiekrechtelijke Bedrijfs Or- 
ganisatie telt veel voor- en veel tegenstanders. 
Als beide groepen elkander als mensen en als 
Christenen respecteren, spruit dit niet voort 
uit de meningsverschillen, die zij vanzelfspre- 
kend eerbiedigen, maar uit de gedachten, waar- 
in wij — ondanks alles — één zijn. Geen eer- 
lijk mens en geen oprecht Christen kan zich 
verzetten tegen sociale gerechtigheid en bete- 
re maatschappelijke verhoudingen. 
Niet de P.B.O. staat ons zo zeer voor ogen als 
wel „het systeem", waarvan prof. Romme zei: 
„waarin het sociale en economische leven is 
ingesteld op de natuur van de mens." 
Onze vrjend uit Vlagtwedde biedt zyn inzich- 
ten niet en evenmin argumenten tegen het be- 
toog. Hij bepaalt zich tot protest. Waarom zou 
hij de gastvrijheid van „De Zwerver" niet ge- 
bruiken om evenals Ad en Fons collegiaal 
naast Jan Patriot te staan? Het gaat immers 
niet om de tegenstellingen op politiek gebied, 
maar om de wereld beter te maken en dat is 
een taak voor ons allen. Een taak, die gemak- 
kelijker zal vallen naarmate wij elkander be- 
grijpen en waaruit bovendien zal blijken, dat 
we veel meer één (kunnen) zijn. 

REDACTIE. 

WER|§DI 
BENE-LUX. 
Naar aanleiding van een vermaan van de Belgische 
Kamervoorzitter om de redevoeringen zo beknopt 
mogelijk te doen zijn, stelt een Brussels blad de voor- 
zitter van de Kamer een probaat middel voor. Het 
blad wijst er op, dat er in Zuid-Afrika een stam 
bestaat, die eveneens alle ellenlange toespraken ver- 
afschuwt. Inlanders, die op een samenkomst het 
woord voeren, zijn verplicht op één been te gaan 
staan. Zolang zij deze houding blijven aannemen, 
mogen zij volop de sluizen van hun welsprekendheid 
open laten staan. Zodra zij echter het zwevende 
been op de grond plaatsen, wordt hun het woord 
ontnomen. 
— Wij menen ons te herinneren, dat ook de voorzitters 
van de beide Kamers der Staten-Generaal een soort- 
gelijk geluid hebben doen horen. Kan de Benelux- 
gedachte wellicht ook hier een oplossing brengen? 

RECHT EN AVEREOHT. 
Oud-premier Hughes van Australië heeft onlangs 
verklaard, dat de Nederlanders precies even veel 
recht hebben om zich in Indonesië te bevinden als 
de Australiërs hebben om in Australië verblijf te 
houden: „de Nederlanders zijn gedurende 300 jaar 
in Indonesië geweest, tegen de Australiërs 150 jaar 
in Australië " Daar komt nog iets bij. In Indo- 
nesië zijn nog Indonesiërs. Wat is er echter met de 
oorspronkelijke bevolking van Australië gebeurd? 
Waar zijn de oorspronkelijke bewoners van Ame- 
rika,   de   Indianen? 
— Volkeren die zich gerechtigd achten de verhouding 
tussen het Nederlandse en het Indonesische volk te 
critiseren, doen er goed aan, eerst de hand in eigen 
boezem te steken en niet in de eerste plaats aan 
olie,  goud  en zilver te denken. 

A 
ANTI-SUPRANATIONAAL. 
Het supranationale denken, aldus lezen wij in „De 
Linie" van 31 December 1948, ontleent zijn kracht 
aan het eenvoudige feit, dat wie met zijn gedachten 
door de souvereine-staatsgrenzen weet heen te bre- 
ken, daarbuiten, in de andere Staten, zijn medebroe- 
ders ontmoet, kinderen van dezelfde hemelse Vader. 
Het geloof is altijd supranationaal. 
De moderne staatssouvereiniteit is altijd ANTI-supra- 
nationaal. 
En zo bestaat er dus tussen het geloof en het staats- 
nationalisme   een   ingeboren   tegenstelling. 
— Wij achten de term „anti-supranationaal" een 
werkelijk verhelderende gedachten-constructie, die 
ons aan gedachten-acrobatiek doet denken. Van de 
„ingeboren tegenstelling" tussen het geloof en het* 
staats-nationalisme is ons echter tijdens de bezetting 
weinig gebleken. De bisschoppelijke brieven van 1943 
hielden ons voor, dat wij krachtens het 4e gebod 
verplicht zijn het Vaderland te eren en er offers voor 
te brengen. 

AANGEKONDIGD LANDVERRAAD. 
De Sowjet-Unie, aldus een resolutie van het partij- 
bestuur der C.P.N., staat aan het hoofd van die 
krachten, die in de gehele wereld op de bres staan 
voor de vrede, krachten, die groot genoeg zijn om 
alle oorlogsplannen te verijdelen wanneer zij zich vast 
rondom de leiding van de Sowjet-Unie scharen. 
Daarom is de onvoorwaardelijke en onverbrekelijke 
solidariteit met de Sowjet-Unie, met de Bolsjewisti- 
sche Partij van de S.U. en de leider van alle voor- 
uitstrevende krachten ter wereld, kameraad Stalin, de 
vrede en het herwinnen van de zelfstandigheid van 
ons land. 
De oorlogsaanstichters doen al het mogelijke om deze 
solidariteit te ondermijnen door dreigementen tegen 
de communisten en vredesvrienden en door een be- 
roep te doen op het burgerlijke nationalisme, dat 
neerkomt op -de ondergeschiktheid aan de bourgeoisie. 
De Partij moet, in de strijd voor de vrede, de demo- 
cratie en de nationale zelfstandigheid, de arbeiders- 
klasse en het werkende volk doelbewust voorgaan, 
in de vaste overtuiging dat zij zich nooit of te nimmer 
in een oorlog tegen de Sowjet-Unie zullen laten drij- 
ven. 
— Commentaar overbodig! 



du etcvv&ediita VAN 

POLITIEKE DELINQUENTEN 
Taak der Overheid? Neen! 

Gaarne za.1 ik, op verzoek der redac- 
tie, mijn gedachten zeggen over 

dit onderwerp. Dat ik daarbij de schuil- 
naam kies is geen lafheid, maar een 
tegemoetkoming aan eventuele lezers 
van dit blad uit de kring van politieke 
of ex-politieke delinquenten zelf. In het 
vervolg zal ik allicht voorbeelden noe- 
men van mensen, met wie ik als geeste- 
lijk verzorger uiteraard vertrouwetijk 
gesproken heb. Zij mogen in deze arti- 
kelen zichzelf niet kunnen herkennen, 
dat is prettiger voor hen en voor mij. 
Het gaat niet over personen, maar om 
de zaak. Dan doet het er ook niet toe, 
wie het zegt. 

Lang heb ik geaarzeld, ofschoon ik vaker 
ervoor gevraagd ben, over deze dingen 

te schrijven, juist met het oog op genoemde 
mogelijkheid, dat de mensen, over wie het 
gaat, het zullen lezen, maar ik meen ten- 
slotte, dat ons volk er wat van weten móét, 
zowel in het belang van de betrokkenen als 
in dat van het volk in het algemeen. Zo 
langzamerhand toch wordt de massa de ge- 
hele zaak der politieke delinquenten moe. Het 
heeft nu lang genoeg geduurd, er dient een 
eind aan te komen, en dat eind is in zicht. 
Als straks de berechting afgelopen is, fiat, 
dan denken we er niet meer over, zoals we 
een nare geschiedenis en een benauwde 
droom trachten te vergeten. 
Ja, als dat eens kon! Maar zo gemakkelijk 
komen we er niet af. 
We hebben nu in elk geval wel geleerd, dat 
de stelling: Na de oorlog is er voor al die 
lieden, die gedurende *de bezettingstijd aan 
de verkeerde kant stonden, ongeacht hun per- 
soonlijke motieven en daden, in ons land en 
volk geen plaats meer, eenvoudig niet op- 
gaat. AI zou iemand nog op dit extreme 
standpunt staan en het liefst zo gewild heb- 
ben, de feiten liggen nu eenmaal anders. 
Vroeg of laat keren allen, die niet de kogel 
gekregen hebben of levenslang zullen „zitten", 
weer in de maatschappij terug. En dan zou 
men nog wel kunnen zeggen: Wij bemoeien 
ons met dat „uitschot" niet meer, maar dan 
zullen zij zich met óns bemoeien en we kun- 
nen hen kort en goed niet links laten liggen, 
afgezien van de gevaren, die zulk een hou- 
ding voor onszelf meebrengt, ongerekend de 
onrechtvaardigheid, die erin zou liggen, om 
maar niet eens te spreken van de christen- 
plicht tegenover deze naasten! 

Hoe men ook over de ontslagenen oor- 
deelt, ze behoren toch bij ons volk, zelfs 

als ze statenloos geworden zijn. Ze hebben 
gezinnen, ze moeten ergens wonen en wer- 
ken, kortom we komen hen telkens tegen en 
zij ons. 
Dat heeft de overheid dan ook van meetaf 
begrepen en zich tot taak gesteld deze men- 
sen her-op te voeden. De preciese woorden, 
waarin deze gedachte is uitgedrukt, staan 
mij niet ten dienste op dit ogenblik, maar de 
gedachte zelf is algemeen bekend gewor- 
den. Die gedachte is op zichzelf ook heel 
mooi. Deze mensen zijn politiek fout ge- 
weest, ze hebben door hun verkeerde hou- 
ding ons volk in zijn diepste ellende niet ge- 

diend, maar geschaad. We hebben daarbij 
niet te doen met een op zichzelfstaande daad, 
die morgen door andere daden gevolgd en 
misschien ook goedgemaakt kan worden, 
maar achter deze daad school, althans in 
vele gevallen, een bepaalde overtuiging, dat 
die daad juist heel góéd was. En die over- 
tuiging was hun bijgebracht door propagan- 
da, voorlichting en onderwijs in deze ge- 
dachtengang. Deze mensen zijn „opgevoed" 
tot de leer en practijk van het Nationaal So- 
cialisme. Dan ligt het voor de hand, dan is 
het logisch, dat ze moeten heropgevoed wor- 
den. Dan zijn we niet klaar met een straf- 
tijd op te leggen, dan moet de hele gedach- 
tengang der geïnterneerden worden omge- 
zet, willen ze straks weer passen in het ge- 
heel  van   ons   volkskarakter. 

Nu rijzen echter de moeilijkheden bij ge- 
tallen. Want wie zal deze opvoeding ter 

hand nemen? Het schijnt vanzelfsprekend, 
dat de staat, dat de overheid dat doen zal. 
Immers, de overheid straft hen of neemt ten- 
minste „maatregelen" tegen de politieke de- 
linquenten. Hun fout was een politieke fout, 
hun eventuele misdaden waren misdaden te- 
gen het vaderland, hun optreden was in 
strijd met de wetten en bevelen der wettige 
overheid. Dan lijkt het logisch te zeggen: 
de overheid zal voor de heropvoeding moe- 
ten zorgen. Gedurende de detentie zijn ze in 
de macht der overheid. Niemand anders dan 
zij kan deze mensen bereiken, niemand an- 
ders krijgt de gelegenheid, invloed op hen 
uit te oefenen zonder uitdrukkelijke toestem- 
ming der overheid en haar ambtenaren. 
En toch, hoe zeer de overheid de enig aan- 
gewezene voor dit werk der heropvoeding- 
schijnt te zijn, is zij feitelijk de-minst aan- 
gewezene, ja de enige, die het niet kan en 
mag doen, als het erop aankomt! 
Waarom niet? 
Ten eerste om principiële reden niet. Opvoe- 
den is een zedelijk werk en een geestelijk 
werk. Heropvoeden van politieke delinquen- 
ten eveneens. Maar dat is de taak der orver- 
heid niet, zo min als het taak der overheid 
is om kinderen op te voeden. Ik denk aan het 
beruchte artikel in de grondwet, waarin 
sprake is van het openbaar onderwijs, dat 
de kinderen moet opvoeden „tot christelijke 
en maatschappelijke deugden". Als de over- 
heid dat moet doen komt er niets van te- 
recht. De overheid moet immers naar ons 
aller overtuiging „neutraal" zijn in die zin, 
dat ze alle burgers gelijke rechten en vrij- 
heid waarborgt, vooral daarin, dat ze de 
vrijheid van godsdienst en geweten hand- 
haaft. Hoc kan ze dan b.v. Jodenkinderen 
opvoeden tot Christelijke deugden? 
Goed, andere, algemeen menselijke deugden 
dan? Maar welke zijn dat? Om dat uit te 
maken zal de overheid moeten kiezen. Ze 
kan het maar op één manier tegelijk doen en 
dan kiest ze natuurlijk naar de „toevallige" 
overtuiging van de overheidspersonen, die 
op een bepaald moment aan de regering zijn. 
Doch dan kiest ze weer partij en dat be- 
tekent onderdrukking van de minderheden. 
Opvoeding is dan ook de taak der ouders 
en niet de taak der overheid. 
Om dezelfde reden waren wij tegen de 
arbeidsdienst, niet alleen omdat er een 
Duits luchtje aan dat instituut was, maar 
omdat de overheid niet opvoeden kan of 
mag. Al zou ze arbeidskampen inrichten in 

positief Christelijke geest, dan waren we 
er even beslist tegen om de eenvoudige re- 
den, dat zij daarmee het werk uit de handen 
der ouders zou nemen. 
Om  precies   dezelfde reden  betreur ik,   dat 
men  officieel  is   gaan  spreken  over  herop- 
voeding  van  politieke delinquenten. 
En   daarom   was ook dit werk als   zodanig 
tot mislukking   gedoemd. 

Maar er is meer! 
Ook zielkundig was het fout gezien, dat 

men de strafmaatregelen en de heropvoe- 
ding aan elkaar koppelde. Heel de psychi- 
sche toestand van de gedetineerde maakt het 
voor hem onmogelijk die opvoeding te aan- 
vaarden. Hij ziet in die overheid, die hem 
gevangen nam en achter prikkeldraad zette, 
zijn „vijand", op het minst toch zijn tegen- 
stander. En ieder, die hem bewaakt of ver- 
zorgt met stengun op de rug of tenminste 
met een aanstelling van D.G.B.R. in de zak 
is een „handlanger" van die overheid, tot 
de geestelijke verzorger toe. Ze zijn allemaal 
in zijn oog zijn tegenstanders. De hele kamp- 
sfeer is ongeschikt om vertrouwen te wek- 
ken, wat toch een eerste voorwaarde is voor 
het werk van de opvoeder. Die noodzake- 
lijke verhouding kan op de duur wel ver- 
beteren, en dat gebeurt ook inderdaad bij 
tactisch optreden wel, maar het blijft een 
gevangenkamp voor het bewustzijn van de 
gedetineerde. Hij is niet vrij en opvoeden is 
nu eenmaal onder dwang niet goed mogelijk. 
Ik cfa hier niet spreken over het gehele 
vraagstuk van het karakter van de straf in 
het algemeen. Dat zou ons veel te ver van 
het onderwerp afvoeren. Hoe men daarover 
ook denkt, en al wil men op een of andere 
wijze de straf altijd óók een opvoedkundige 
rol laten vervullen, het neemt niet weg, dat 
straf als zodanig toch allereerst een vergel- 
dingsmaatiegeï is, waarbij de straffende 
overheid met geweld en overmacht optreedt. 
Deze taak en plicht der overheid maakt haar 
reeds daarom uiterst ongeschikt om tegelij- 
kertijd de schuldigen op te voeden. 
Er komt dan ook in fe^te niets van terecht! 
Ook van de zijde der gedetineerden heb ik 
vrijwel nooit anders dan verwijtend en sma- 
lend over die „heropvoeding" horen spreken. 

B. VAN NIEUWELANDT. 

Alleen maar leugens 
De communistische partij heeft „Steun 
Wettig Gezag" op de korrel genomen. Dat 
gebeurt op de bekende leugenachtige 
manier. De OD.-ers die in de leiding van 
de S.W.G. zitten, krijgen naar hun hoofd, 
dat de OD. geen enkele verzetsdaad tegen 
de Duitse bezetters heeft ondernomen. 
De voorzitter van de partij, Gerben Wa- 
genaar, weet beter en heeft althans in de 
bezettingstijd die absolute stelling nooit 
uitgesproken. 
Ook de KP. krijgt een veeg uit de pan. 
Zy, die uit de KP. toetraden tot de leiding 
der S.W.G., zijn de idealen van het verzet 
vergeten, evenals de stoottroepers in In- 
dië en met name op Zuid-Celebes, aldus 
het pamflet. Wij delen de C.P.N, wellicht 
ten overvloede mede, dat de KP. voor de 
vrijheid van ons koninkrijk gevochten 
heeft en dat daarom KP.-ers als de Stoot- 
troepen in Indië de bevrijding van het 
volk aldaar zijn gaan bevechten. En wat 
de S.W.G. betreft, elk gewettigd middel 
ter beveiliging van de vrijheid van de 
Staat der Nederlanden tegen de commu- 
nistische revolutie-, oorlogs- en bezet- 
tingsdreiging, zal een rechtgeaarde KP.-er 
aangrijpen om zijn plicht te doen zoals hij 
die in de bezettingstijd tegen een andere 
totalitaire ideologie gedaan heeft. 
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^h^dta/^/e^i naf^/xlttm 
EEN   HISTORISCH   VERHAAL 

Freek was op het verzoek van Kees om 
eens met hem te komen praten, aanvan- 
kelijk met een bezwaard hart ingegaan, 
niet anders denkende, dan dat de zaak 
er zó hopeloos voorstond, dat het beter 

was alles op te geven. Maar tot zijn grote 
vreugde werd hij met een hernieuwde opdracht 
naar Assen teruggestuurd. Hij had tot taak in 
contact te treden met een bewaker van het 
Huis van Bewaring. 
Deze bewaker had een belangrijke mededeling, 
die de KP. een goed eind op weg zou helpen 
by het bevrijden der gevangenen. Volgens hem 
was een dergelijke stunt overdag te riskant, 
daar er dan Duitsers aanwezig waren en in de 
nacht was er geen inkomen aan. Het beste tijd- 
stip voor de overval, aldus de bewaker, was 
ongeveer om half acht in de morgen. Op dit 
tijdstip werd zowel de Hollandse als de SD.- 
bewaking afgelost. De KP. belegde met spoed 
een vergadering, waarop de plannen voor een 
overval werden besproken. Vooral Kees had 
meer dan iemand anders belang bij deze bevrij- 
ding, want zijn eigen broer, zijn schoonvader 
en zijn zwager zuchtten achter deze dikke ge- 
vangenismuren. 
Maar op het laatste ogenblik, toen alles al tot 
in de puntjes was georganiseerd, dreigde er 
opeens een bijna onherstelbare kink in de kabel 
te komen. Een geheimzinnig en gewichtig 
doende Nederlander, die zich uitgaf voor een 
officier van de Britse geheime dienst, beweerde, 
dat hij de verantwoordelijkheid voor een der- 
gelijke stunt nimmer zou kunnen dragen. Hij 
verbood dan ook om de overval uit te voeren, 
zeggende te spreken uit naam van de geheime 
dienst. Zijn welsprekendheid had tot gevolg, 
dat enkele van de belangrijkste medewerkers 

doot Lt. W v. d. Veer 

Kees liet echter deze geheimzinnige heer — 
die, hoewel geen officier, inderdaad een ge- 
dropte agent was — weten, dat geheime dienst 
of geen geheime dienst, de bevrijding zou wor- 
den doorgezet: er stond te veel op het spel! 
De zaak werd inmiddels weer een dag uitgesteld, 
maar toen hadden Kees en Freek ook een 'ander 
plan uitgewerkt. De KP. kon de beschikking 
krijgen over twee vrachtauto's. Nu door. het 
terugtrekken van enkele Assenaren de adres- 
sen in de stad, waar de gevangenen onderge- 
bracht zouden kunnen worden, verloren waren 
gegaan, zouden de gevangenen naar de provincie 
worden gebracht. Dit zou tevens catastrofale 
gevolgen van een razzia, die zeer waarschijnlijk 
op deze bevrijding zou volgen, kunnen voor- 
komen. 

Op de vroege morgen van de 11e December 
1944 worden in de boerderij van Rense te 

Haulerwijk twee vrachtauto's rijklaar gemaakt. 
Voor het vertrek stijgt er uit de boerderij een 
vurig smeekgebed naar de hemel omhoog, naar 
Hem, Die hun wegen deze belangrijke morgen 
zal bestieren. De wagens staan reeds warm te 
draaien op de deel. Rense opent de grote hooi- 
deuren. Vlug springen de KP-ers in de wagen 
en voort gaat het langs de smalle kronkelwegen 
in de richting van Assen. De vercluisterde kop- 
lampen boren zich met moeite een lichtbaan in 
de donkere nacht. 
Op datzelfde moment smeekt èen andere groep 
Gods zegen af voor de te verrichten taak. Hier 
zit Freek met enkelen van zijn mannen ver- 
borgen in het grote huis van de familie Hulst 
te Assen, niet meer dan enkele honderden 
meters van de gevangenis verwijderd. De vorige 
avond hebben zij  hun wapens nog een extra 

.... Vlug klimmen de 
bevrijde gevangenen 
in de wagen.... 

uit Assen zich door deze man dermate lieten 
imponeren, dat zij van verdere medewerking 
afzagen. En deze mensen waren juist een zeer 
belangrijke schakel in het ontvluchtingsplan, 
daar zij namelijk de adressen wisten, waar de 
dertig bevrijde gevangenen zouden kunnen 
worden ondergebracht. 

beurt gegeven en de zolen van hun schoenen 
omwonden met lappen en sokken om geruisloos 
te kunnen lopen. 
Als de SD. die nacht een overval had gedaan 
op dit huis, dan had hij een vette buit gehad, 
die hem veel waard zou zijn geweest.. i. 
Met ongeduld verbeiden de KP.-ers het afge- 

sproken uur, waarop de beide groepen elkander 
bij het Huis van Bewaring zullen ontmoeten. 
De kalmste van allen is moeder Hulst zelf. Zij 
spreekt de jongens vertrouwen in, terwijl zij 
bedryvig heen en weer loopt met de koffiepot. 
„Dat zal je warm houden onderweg", zegt zy. 
„Vertrouw op God" zegt vader Bulthuis, „Hij 
zal alles in goede banen leiden" 
Hun zenuwen zijn nu tot het uiterste gespan- 
nen. Zal Kees op tijd arriveren met de wagens? 
Daar hangt alles van af. Zij kunnen niet eerder 
beginnen, of zij moeten weten dat de Wagens 
gereed staan. Zal er niet op het laatste ogenblik 
iets tussenkomen? 
Dan komt Greet, de koerierster, zeggen, dat de 
wagens gereed staan. Moeder Hulst opent de 
deur en zes gestalten sluipen naar buiten, door 
de donkere straat. Zy kruipen dicht langs de 
huizen. Spoedig arriveren zij op de Brink en 
even later staan zij op de vastgestelde plaats 
bij het Huis van Bewaring. Geruisloos verstop- 
pen zij zich in de bosjes, die in de buurt van 
het Huis van Bewaring staan. 
Onopvallend, gelijk zovele dienstboden, die 
's morgens om deze tyd hun weg gaan, stapt 
Greet naar de Zuidersingel. Zij zal gedurende 
vijf minuten het begin van de overval gadeslaan. 
Verloopt alles naar wens, dan zal zij dit aan 
Kees gaan vertellen. Ergens onder de kale 
bomen staan twee vrachtwagens zachtjes te 
zoemen. Een donkere gestalte hangt uit het por- 
tier van de voorste wagen. Greet loopt er on- 
opvallend langs en fluistert vlug een paar woor- 
den met Kees. Alles is oké, het spel kan be- 
ginnen! 
Op het plein klinken voetstappen. Niets ver- 
moedend loopt een bewaker rakelings langs de 
bosje?, waarachter de mannen staan; Freek 
staat er vóór. Wanneer de bewaker aanbelt en 
de portier de deur opent, springen Jelle en 
Freek, die reeds voor het hek zijn gaan staan, 
achter hem aan en werken hem met een flinke 
stomp naar binnen. Onmiddellijk worden hij en 
de portier met de handen omhoog gezet en 
enkele anderen, die komen aanlopen, ondergaan 
hetzelfde lot. De telefoon wordt van de haak 
genomen, zodat de lijn bezet is en niemand van 
buitenaf zal kunnen opbellen. Ook de andere 
jongens, die nog buiten staan, worden nu — 
met uitzondering van één, die de wacht zal 
houden — binnen gehaald. Freek heeft de 
sleutels bemachtigd en één voor één worden 
de celdeuren opengeworpen. 

Afgepast twee by twee, een brits, die de 
helft van deze ruimte in beslag neemt en 

een riekend stilletje, dat is alles. Dat is het 
kleine stukje wereld, waar boer Van den Heuvel 
al meer dan een maand lang zijn passen heeft 
afgeteld. Dat is het brokje wereld, waar hij zich 
lichamelijk mag ophouden: de benauwenis van 
de vier grauwe muren en het grijze plafond. 
Soms snoert het de keel dicht van deze stoere 
Nederlander, die zijn rijpe leven heeft doorge- 
bracht op de uitgestrektheid van zyn vrucht- 
bare bouwakkers, waar de wind in de zomer 
het goud van de halmen zette naar zijn wil en 
de klaver zich mat met de bloeiende heide. De 
horizonten omspanden zijn akkers. Van einder 
tot einder. In de met zon bestoven velden, in 
wind en wolken, daar heeft hy gestaan, hij, 
Van den Heuvel. 
En nu? Zelfs het vierkante stukje hemel, dat 
door het tralievenster zichtbaar is, is de meeste 
dagen grijs. Zo nu en dan heeft tegen de muur 
er een smalle streep zonlicht gestaan, waarin 
een late vlieg had gedanst. 
Maar de grijze benauwenis vermag slechts zyn 
lichaam te omspannen, zijn geest is niet gebro- 



ken. Daar is Van den Heuvel de man niet naar. 
Elke dag spreekt hij met de Almachtige. Hij is 
geen man van veel woorden, dat is hij nooit 
geweest. Een eenvoudig gebed, woorden midden 
uit het hart, uit een kloek, eenvoudig mannen- 
hart. Hij bidt voor zijn zonen, en voor zijn 
dochters. Zijn vrouw is al lange  tijd geleden 
gestorven    En elke dag worden zij  op de 
binnenplaats gelucht. Dan ziet hij de anderen. 
Een vluchtige handdruk als de bewakers niet 
kyken, een bemoedigende blik voor de zwak- 
keren, een glimlach. Zij doen zo'n zee van goed. 
Van den Heuvel zit die morgen op de harde 
brits en kijkt op uit het hoge celraam. Er staat 
een heldere ster te twinkelen. Het gelijkt weL 
alsof de hemel hem bespiedt, stillekens. Vaag 
dringen enkele geluiden van buiten door. Straks 
zal de aflossing komen, zoals elke morgen tegen 
deze tijd. Van den Heuvel is gewend geraakt 
aan deze geluiden. Hij volgt ze soms ongemerkt. 
Men leeft hier eigenlijk als een blinde, wiens 
andere zintuigen verscherpen bij het gemis van 
zyn ogen. Hij leest de dagelijkse gebeurtenissen 
rond hem af bij de geluiden. 
Plotseling richt Van den Heuvel het hoofd op. 
Hy heeft ongewone geluiden opgevangen in de 
gang. En nog hoort hij ze. Er is meer leven dan 
anders. Zal dit het zijn? Zal hij vanmorgen 
worden gehaald om op transport te worden ge- 
steld naar Duitsland? Met een klap worden de 
grendels van zijn celdeur weggeschoven. Even 
is er een gemorrei in het slot. Dan vliegt de 
deur met zo'n smak open, dat zij hangt te sid- 
deren in haar scharnieren. En daar staat hy. 
Daar staat Freek met een brede grijns op zijn 
gelige tronie. Een ijskoude tochtwind zuigt door 
de cel. „Vlug, vlug, naar de uitgang, de wagen 
staat klaar", zegt Freek. En meteen rent Van 
den Heuyel al in zijn boezeroen de gang op. Hij 
ziet, hoe anderen uit de geopende cellen naar 
buiten stormen, terwijl een enkele bewaker 
hulpeloos toekykt. Buiten de hoofdpoort staan 
twee auto's te grommen onder de naakte 
kastanjebomen. En daar bij het portier van de 
eerste wagen ziet Van den Heuvel opeens zijn 
schoonzoon. Een snik welt omhoog in een man- 
nenborst en de sterren dansen in een floers.... 

\/ kig klimmen de bevrijde gevangenen in de 
v wagen. Er zijn onder hen bejaarden, die 

een handje moeten worden geholpen. Maar 
binnen twee minuten zitten allen op de wagens, 
die nauwelijks het gewicht van zulk een groot 
aantal mensen kunnen dragen. Ze moeten voort- 
maken, Kees heeft al enkele Duitsers gezien 
op het plein. De deuren van de gevangenis 
staan wijd open en het licht schijnt naar buiten. 
Meteen schieten de auto's al weg en snorren 
met razende vaart de wijdte van de provincie 
in. Een auto koerst naar het Westen, naar Fries- 
land, de ander naar het Zuiden. De dageraad 
tekent zich reeds af tegen de oosterkim. Er 
staat een flinke bries en ook de auto's maken 
door hun grote snelheid veel wind. Met harten 
berstensvol van geluk, halen zij de frisse mor- 
genlucht in hun longen, terwijl zij hun blikken 
laten varen over het wijde, ontwakende land. 
En dan stijgt er uit veertig harten een dank- 
gebed omhoog naar Hem, Die alles bestiert en 
niets laat geschieden buiten Zijn wil. 

DIEP TREURIG 
Qp een Amsterdamse Middelbare School werd 

tijdens de litteratuurles Jan Campert's in de 
bezetting beroemd geworden „Het lied der acht- 
tien doden" behandeld. Een jongen, die niet op- 
lette, moest het vers voor straf tien keer over- 
schrijven — een fijnzinnigheid, die de volgende 
dag nog werd overtroffen toen de leraar vroeg: 
„Waar zijn je 180 doden?" 
Neen lezer, dit is geen verzinseltje. Het stond in 
„Vry Nederland" en toen ik het gelezen had, wist 
ik niet wat te denken. Na zoiets krijg je het gevoel 
of er iets moois van je kapot gesmeten en vertrapt 
wordt. „Het lied der achttien doden", het is voor 
ons geen gewoon gedicht, nee, uit ieder woord, 
uit elke regel proef je het offer, gebracht door die 
achttien en de honderden anderen, voor ons, voor 
ieder in ons land, ook voor de leraar van die 
Amsterdamse school, al begrijpt dit individu er 
geen syllabe van. 
„Het lied der achttien doden", we beluisteren in 
die paar coupletten het verlangen naar het leven, 
naar vrouw en kind en het Godsvertrouwen, in het 
gezicht van de dood, die komt als straks de dich- 
ter rusten zal in een stuk grond, dat zelfs nog 
kleiner is dan zijn gevangeniscel van twee bij drie 
meter. 
„Het lied der achttien doden", als we die woorden 
horen, denken we aan dodenherdenkingen, aan 
weduwen en wezen, die de gesneuvelden het aller- 
meest nastaan, aan de Erebegraafplaats in de 
Overveense duinen, aan tientallen executieplaat- 
sen, gevangenissen en concentratiekampen. 
Daarom is dit lied ons heilig en heeft die leraar, 
al is hij misschien een net mens, ons op het hart 
getrapt en is hy alle achting kwyt. 
Dat iemand, die illegaal werkte voor een avon- 
turier en een heethoofd wordt uitgemaakt, doet ons 
pijn, doch wij leven nog en kunnen ons verde- 
digen. Dat de „ondergrondse" in een hoek wordt 
getrapt, wondt ons misschien meer dan we kun- 
nen zeggen, maar we weten onze drijfveer, we 
weten de principes waarvoor we streden, we kun- 
nen ons voor God verantwoorden. Maar dat onze 
gesneuvelden door het slijk worden gesleurd en 
hun laatste woortlen, gesproken enkele uren voor- 
dat het moordend lood een einde maakte aan hun 
jonge leven worden misbruikt voor strafwerk en 
zure grapjes van een schoolmeester, daarvoor zijn 
geen woorden te vinden, omdat het zo diep treurig 
is. 
In een gedicht over de ondergrondse werker staat, 
dat het lot van de gesneuvelde illegalen is: een 
paar regels in het geschiedenisboek, een kruis in 
een vergeten hoek en hier en daar herdenkings- 
tranen. 
Is deze vergetelheid eigenlijk nog niet beter? 

„FREEK". 

Bravo eD.... ter navolging! 
We lezen in „Het Westerkwartier" van 
24 December 1948: 

De nieuwe loper. 
Woensdagmorgen om half elf. Veel publiek 
en auto's voor het Raadhuis te Grootegast. 
Het secretarie-personeel zagen we torsen met 
een dikke rol onder de arm. Dit bleek een 
gloednieuwe loper te zijn. Bij onze navraag 
werd ons het volgende medegedeeld. Een 
trouwlustig paartje stelde er prijs op, om 
na over een loper te zijn binnengegaan, in 
de echt te worden verbonden. Maar de 
moeilijkheid  was,  dat  er  geen  loper  was! 

Goede raad was duur. Totdat er een wet- 
houder op het lumineuze idee kwam om via 
de „Stichting 1940-1945" een loper voor dit 
doel aan te schaffen. De kosten voor het ge- 
bruik hiervan zouden voor het jonge paartje 
moeten zijn, een bedrag van ƒ 5.— tot ƒ 7.50, 
al naar gelang de dag, waarop men in het 
huwelijksbootje wilde stappen. De opbrengst 
zou worden geschonken aan „Stichting 
1940-1945". 

Het secretarie-personeel stelde zich belan- 
geloos disponibel om de loper telkens uit te 
leggen bij eventuele plechtigheden. En zo 
schreed dan Woensdagmorgen het eerste 
paartje over de nieuwe loper plechtstatig 
het Raadhuis binnen. We voorzien dat, ge- 
zien het doel waarvoor de opbrengst is be- 
stemd, een veelvuldig gebruik van deze 
loper zal worden gemaakt en spreken de 
wens uit, dat deze spoedig versleten mag 
zijn. Immers de „Stichting 1940-1945" zal er 
dan wel bij varen. Een voorbeeld ter navol- 
ging in andere gemeenten. 

Inderdaad, een prachtig idee van U, onbe- 
kende Wethouder van Grootegast. Bravo! 
En een tip voor paartjes, die gaan trouwen: 
denk aan de loper, en is die er niet, wel, naar 
het voorbeeld van Grootegast bü de Stich- 
ting aankloppen! Voortaan moet de loop- 
plank naar het huwelijksbootje van iedere 
Zwerverlezer en -lezeres bedekt zijn met 
een Stichtingsloper! 

„FREEK". 

Mijn 
Vriend 

Tweemaal heeft hij in de bajes gezeten, 
na de derde keer schoten ze hem dood, 
dit volk is zijn daden reeds lang vergeten 
doch de aarde kleurt van zijn bloed nog rood. 

In zijn leven wilde hij van God niet weten 
de kerk was voor hem school der dogmatiek, 
wanneer wij rond de kansel waren gezeten 
zocht hij vertier bij vrouwen en muziek. — 

Nu is hij dood en door velen vergeten; 
als wij menen dat hij verloren is gegaan, 
laat ons bij alle vroomheid dit dan weten i 
éénmaal zullen wij voor dezelfde Rechter staan. 

Harm. de Jong. 



SPIONNAGE EN VERRAAD 
IN DE TWEEDE  WERELDOORLOG 

E* en wereld zonder oorlog, zonder Geheime Diensten en zonder spion- 
M—' nen beschouwt men nu nog als een wensdroom. Vandaag nog en ook 
morgen. Maar misschien zal eens de dag aanbreken, dat onze achter- 
kleinkinderen hun geschillen uitvechten op de sportvelden van Eton en 
Amerika, in 'plaats van op de slagvelden van Tarawa, Sedan, Stalingrad 
en Manila of langs de met bloed doordrenkte boorden van de Rijn. 

i   God  geve,  dat een   derde  Wereldoorlog   voorkomen   zal   worden". 

Dit schrijft de Amerikaanse journalist Kurt Singer in het voorwoord 
tot zijn boek „Spionnage en verraad in de tweede wereldoorlog", dat 
werd uitgegeven bij de N.V. Amsterdamsche Boek- en Courantmaat- 
schappij. 

">* i 

D' c mensen zijne niet die ze schijne", 
|zong eens een onzer Nederlandse 
-.abaret-artisten en wie nog aan deze 
stelling getwijfeld mocht hebben, 

loopt het gevaar na het lezen van dit boek 
zo radicaal bekeerd te zijn, dat hij zijn kap- 
per verdenkt van spionnage voor de Russen 
en zijn melkboer voor een agent van de Ame- 
rikaanse inlichtingendienst aanziet. 
U haalt Uw schouders op? Maar de inwo- 
ners van het Engelse plaatsje Kirkwall, dicht 
bij de oorlogshaven Scapa Flow, zouden dat 
ook gedaan hebben, als men hun gezegd had, 
dat de Zwitserse horlogemaker Albert Or- 
tel, die sinds 1927 hun horloges goed en 
vakkundig repareerde, twaalf jaar later — 
in October 1939 — de Duitse duikboot zou 
commanderen, die de Royal Oak, het mach- 
tige Engelse slagschip, tot zinken bracht. Zij 
wisten niet, dat admiraal Canaris, de duivels- 
geslepen chef van het Duitse spionnage- 
apparaat, reeds in 1926 de jonge Duitse zee- 
officier Alfred Wehring naar Zwitserland 
zond om zich daar in het horlogemakersvak 
te bekwamen; dat hij vervolgens deze Weh- 
ring van een vals paspoort ten name van 
Albert Ortel voorzag en hem naar Engeland 
deed emigreren. — Toen de Duitse onder- 
zeeboot, die de Royal Oak torpedeerde, in 
Duitsland terugkeerde, werd de comman- 
dant Günther Prien als een held ontvangen, 
maar hij had niets meer gedaan dan zijn boot 
voor de Engelse kust brengen, de rest deed 
Wehring, die hij daar in een donkere nacht 
oppikte. 
En achter dit alles werkte het genie van Ca- 
naris, de man, wiens lijk, evenals dat van 
Hitler en Bormann, nooit gevonden is; de 
man, van wie sommigen beweren, dat hij 
deelnam aan de aanslag op Hitler, terwijl 
anderen dit ontkennen. De admiraal, die 
nooit in uniform liep en die weinigen ken- 
den. Een van de grootste spionnen uit de 
geschiedenis, die in de vorige wereldoorlog 
o.a. Mata Hari „ontdekte", haar tot zijn 
minnares maakte, haar vervolgens spionna- 
geopdrachten voor Duitsland in Parijs liet 
uitvoeren en haar tenslotte — toen hij haar 
niet meer gebruiken kon — met een op- 
dracht naar Parijs zond, waar hij wist, dat 
de Fransen klaar zouden staan om haar te 
arresteren en te fusilleren. Lezen we, wat 
Kurt Singer — een journalist, die zich jaren- 
lang op het terrein van de spionnage heeft 
bewogen — van hem schrijft; lezen wc, dat 
in de Lubiankastraat in Moskou een man 
zetelt, die als hoofd van de Russische in- 
lichtingendienst, de vroegere GPU — die 
tegenwoordig MVD heet — niet voor Ca- 
naris onderdoet, dan wij zijn we geneigd, de 
aan alle militaire academies ter wereld on- 
derwezen stelling van de Duitse generaal 
Karl von Qausewitz meer dan ooit te 
onderschrijven: 
„De oorlog is slechts het voortzetten van de 
politiek met andere middelen; de vredespoli- 

tiek is slechts een voortzetting van de oor- 
log met andere middelen". 
Want op 16 Februari 1938 was de tweede 
wereldoorlog nog niet uitgebroken, dat ge- 
beurde pas anderhalf jaar later. Maar op de 
morgen van die dag verdween spoorloos, een 
Engels vliegtuig, dat een proefvlucht boven 
het Kanaal maakte. Het was een splinter- 
nieuw, tweemotorig toestel van een geheel 
nieuw type. Vier dagen voor de proefvlucht 
werd een verzegelde enveloppe van het Mi- 
nisterie van Luchtvaart te Londen naar het 
vliegveld gezonden. De inhoud bestond uit 
een kaaït van de route, die de machine moest 
volgen. De enveloppe mocht niet worden ge- 
opend dan nadat de beide officieren, die het 
toestel zouden vliegen, in het vliegtuig had- 
den plaatsgenomen. Ondanks alle voorzorgs- 
maatregelen was . de inhoud van de enve- 
loppe binnen  24  uur te Berlijn bekend  
En terwijl Europa bad voor de vrede, zond 
Canaris een onderzeeboot van 600 ton, die 
ging liggen op een plaats in de Noordzee, 
waar het vliegtuig over moest vliegen. Een 
aantal andere duikboten waren ter assisten- 
tie in de buurt. Toen het vliegtuig kwam, 
schoot de duikboot het neer. De Duitse com- 
mandant had opdracht de piloten te doden 
als zij nog in leven waren, maar het is nooit 
bekend geworden of zij de val overleefd heb- 
ben. Het wrak van het vliegtuig werd ge- 
demonteerd en aan boord van de duikboten 
naar Duitsland gebracht, waar de Britse in- 
lichtingendienst het in Kiel en Berlijn weer 
op het spoor kwam   Maar Chamberlain 
verbood het nemen van maatregelen. 
Een jaar later draaide in Engeland en Ame- 
rika de film „Clouds over Europe", waarin 
de bekende filmacteur Laurence Olivier de 
hoofdrol speelde. Het was een spionnage- 
geschiedenis, die verdacht veel overeenkomst 
vertoonde met het gebeurde van een jaar 
geleden en de Duitse spion, die er in speelde, 
vertoonde een sprekende gelijkenis met Ca- 
naris  De naam van de maatschappij, die 
de film uitbracht — Harfield Productions — 
was onbekend en hij zou nadien nooit meer 
gehoord worden. Geen wonder, want de 
maatschappij was alleen voor dit doel opge- 
richt. Er werden twee scenario-schrijvers ge- 
noemd, maar de derde bleef ongenoemd; dat 
was het hoofd van de Britse Geheime Dienst, 
Lord Vansittart, die op deze wijze de Duitse 
spionnage-dienst   duidelijk   maakte,   dat   hij 
zich niet bij de neus liet nemen.  
„De kunst der spionnage is een wrede 
kunst", waren de eigen woorden van Ca- 
naris en hij heeft er naar gehandeld. Toen 
in 1940 een Zweeds koeriers-vliegtuig, dui- 
delijk voorzien van de Zweedse kentekenen, 
van Stockholm naar Moskou vloog, liet hij 
het door twee Duitse jagers boven de Oost- 
zee neerschieten. De jagers stonden in ver- 
binding met duikboten en ofschoon de in- 
zittenden van het vliegtuig — enkele diplo- 
maten — gedood werden, beschikte Canaris 

even later over het concept voor de Fins- 
Russische wapenstilstand en de geheime 
kaarten van de Baltische verdedigingslinies. 
En Laurenti Beria, het hoofd van de Russi- 
sche  geheime  dienst  zon  op wraak  

Muim 360 bladzijden telt dit boek en elke 
bladzijde brengt nieuwe onthullingen. 

De schrijver zegt in zijn voorwoord: „Vijf 
en negentig procent van de in dit boek ver- 
melde namen en gebeurtenissen zijn gelicht 
uit nauwkeurig geverifieerde documenten. 
Enkele namen moesten gewijzigd of ver- 
zwegen worden, om de nog werkende ge- 
allieerde agenten niet in gevaar te brengen". 
Ergens anders zegt hij: „Toen ik dit boek 
schreef, mochten verschillende feiten van- 
zelfsprekend niet openbaar worden gemaakt. 
Andere waren staatsgeheimen, van wier be- 
staan ik slechts vage aanwijzingen heb." 
We beëindigen dit boek dus in de weten- 
schap, dat er ook op dit gebied nog meer 
dingen zijn, dan waarvan wij in onze boe- 
kenwijsheid kunnen dromen. Maar wat we 
gelezen hebben, is genoeg om niet alleen onze 
interesse te wekken, maar om tevens een 
alarmsignaal te zijn. Het gevaar bestaat, dat 
zich een spionnage-psychose van ons meester 
maakt en wij de gehele samenleving zullen 
gaan zien als een heerschappij van het wan- 
trouwen. „De mensen zijne niet, die ze schij- 
ne" en wij zullen in een wanhopig zoeken 
naar dat „zijn" achter de „schijn" elk ge- 
loof in eerlijkheid en goede wil verliezen. 
Daarvoor moeten we waken; elke goedbe- 
doelde opzet in belang van het algemeen, 
van de mensheid, kan door een ingekankerd 
en bot wantrouwen worden uitgehold tot een 
voze, krachteloze vorm. Maar een zekere 
reserve, een op-zijn-qui-vive-zijn is nooit — 
en zeker niet in deze tijd van geruchten en 
politieke stunts in een na-oorlogse wereld 
—■ misplaatst. Natuurlijk kan niemand vol- 
ledig op de hoogte zijn van de bewegingen 
der geheime diensten, integendeel onze be- 
kendheid met de^ feiten zal in vele gevallen 
beperlct blijven tot enkele schamele details. 
En toch eist onze huidige, uiterst gecompli- 
ceerde samenleving van ieder lid een voort- 
durende waakzaamheid, een bewustzijn, dat 
ook hij deel uitmaakt van het grote lichaam 
der mensheid, waarop telkens weer de oor- 
logsabcessen zich ontwikkelen. Een nooit 
aflatende intensieve belangstelling van het- 
geen zich in de wereld afspeelt, zal uit dit 
bewustzijn voortvloeien. 
Als we in de kranten lezen, dat de Groot- 
Moefti van Jeruzalem — in tegenstelling tot 
de daarover in omloop zijnde geruchten — 
geen medewerker van de as is geweest, dan 
rest ons misschien niets anders dan deze 
verklaring — zij het met een ongemotiveerd 
wantrouwen — aan te nemen. Kurt Singer 
onthuld in een nauwkeurige beschrijving de 
samenwerking tussen Canaris en de Groot- 
Moefti. Nu weten we, dat deze intrigant een 
blijvend gevaar in het nabije Oosten zal 
zijn en dat hij in een ogenschijnlijke periode 
van rust op dat politieke front zijn duister 
en gevaarlijk spel kan spelen. Een conclu- 
sie, die we misschien eerder hadden kunnen 
trekken, indien we slechts een open oor en 
oog hadden gehad voor hetgeen zich in die 
betrekkelijk kleine wereld afspeelt. 
Dit boek „Spionnage en verraad in de twee- 
de wereldoorlog" heeft naast zijn documen- 
taire nog een andere waarde, het kan onze 
ogen openen voor hetgeen zich om ons heen 
voltrekt en voorzover we nog zachtkens slui- 
meren kan het ons wakker schudden. Eerlijk 
en onbevooroordeeld tegenover de proble- 
men van deze tijd, maar niet slapend, nooit 
slapend! 

KEES. 



in   memoRiAm 

« « 

Arie van Heyst               Gcrrit de Koning                Arie de Koning Willem de Koning         Huibert de Koning 
landbouwer,                                landbouwer,                                landbouwer, landbouwer,                              landbouwer, 

geboren 20 April 1908,     geboren  24   September   1924, geboren 15 December 1919 geboren  24   Juni   1922,           geboren 8 Mei  1917, 
gefusilleerd 9 Augustus 1944.       vermist in Duitsland.       gefusilleerd 9 Augustus 1944. vermist in Duitsland, gefusilleerd 9 Augustus 1944. 

Temidden der bossen, in de prachtige omgeving van het 
plaatsje Heeze (N.B.), staat eenzaam en trots een 
flinke moderne boerderij, genaamd „Het Huisven", in 
1932 daar gebouwd. In dat jaar vestigde zich hier Jacob 
de Koning met zijn gezin van 13 personen. Deze af-^ 

stammeling uit een oud boeren-geslacht bracht in enkele jaren 
tijds, samen met zijn kinderen, 60 ha woeste grond in cultuur 
en men kon dit als een van de grootste boerenbedrijven uit de 
omgeving  beschouwen. 
Men leefde er rustig en tevreden, tot in 1940 de Duitsers ons land 
binnenvielen. 
Gnze militairen, die terug moesten trekken, verbleven toen ook 
in de omgeving van de boerderij en op dat ogenblik ontwaakte 
bij de familie De Koning de sluimerende liefde voor hun 
Vaderland. Terstond pakten zij aan om onze jongens voor krijgs- 
gevangenschap te vrijwaren, zorgden voor eten, drinken en 
kleding, waarna de zoons van De Koning, deze militairen door 
de vijandelijke linies brachten. Hier begon dus reeds de strijd 
tegen de bezetter en deze strijd werd in de daarop komende 
jaren met grote hevigheid voortgezet. 
Toen de leveringsplicht van levensmiddelen werd afgekondigd, 
liet men de grond moedwillig verarmen, om zo weinig mogelijk 
te kunnen leveren. 
Velen kwamen op de boerderij om melk, graan, boter en eieren, 
en nooit kwam men tevergeefs, altijd werd men geholpen tegen 
normale prijzen. 
Ook voor onderduikers stond men klaar en talrijke jongens' 
werden opgenomen en verzorgd. 
Huib, Arie, Willem en Gerrit, alsmede de schoonzoon Arie van 
Heyst, die een landbouwbedrijf in Asten beheerde, waren niet 
tevreden met deze werkzaamheden alleen en wilden meer doen 
voor hun geliefd Vaderland en zijn bewoners. Zij kregen con- 
tact met de LO. en de LKP. en de jongens leerden met codes 
te werken en met vuurwapens om te gaan. 
Het werk op de boerderij werd toen veelal door de aanwezige 
onderduikers verricht, daar de gebroeders De Koning hiervoor 
geen tijd meer hadden; veelal waren zij 's nachts op pad. 
Zo werd „Het Huisven" een centrum van verzetsactiviteit, van 
waaruit   diverse  overvallen   op  gemeentehuizen  en  distributie- 
bureaux werden ondernomen; waar later ook de buit werd onder- 
gebracht en van daaruit verder getransporteerd. 
Neergekomen piloten vonden een onderdak en kleding en wer- 
den weer verder gebracht. Dag en nacht waren de jongens in de 
weer om hulp te bieden, daar waar hulp nodig was. 
Helaas kon het niet uitblijven, dat onder het grote aantal per- 
sonen, dat de boerderij bezocht, verkeerde elementen scholen. 
In de nacht van 12 op 13 Juli 1943   vond   dan   ook   de eerste 
overval door de SD., onder leiding van Weber,  plaats. Hierbij 
was een persoon, die zich bereid had verklaard, de Judas-rol te 
vervullen. Vader De Koning moest zich gereed maken om mee 
te gaan, terwijl de hele boerderij werd afgezocht naar 5 Joodse 
onderduikers, die echter niet werden gevonden. 
Dé jongste zoon, toen 13 jaar oud, wilde de onderduikers nog 
gaan  waarschuwen  en  sprong  boven  uit  het  raam.   Hij   werd 
echter ontdekt en daar op hem geschoten werd, kreeg hij geen 

kans weg te komen. Gelukkig werd hij hierbij niet getroffen. 
Slechts één onderduiker werd gevonden en deze verklaarde, dat 
hij eerst diezelfde avond op de boerderij was aangekomen en 
verzocht had om onderdak voor een nacht. Hierdoor, en tevens 
dank zij de hulp van de huisdokter, werd de vader spoedig weer 
vrijgelaten en kwam hij er met een geldboete af. 
Vanaf dit ogenblik trok „Het Huisven" de belangstelling van 
de SD. De bewoners versaagden echter niet en met nog grotere 
omzichtigheid werd het werk voortgezet. 
Een tweede maal echter speelde een Judas zijn rol. 
14 Mei 1944 sloot zich de ring, welke de SD. om „Het Huisven" 
had gelegd. Deze droeve Zondagmorgen waren allen bijeen op 
„Het Huisven", toen de SD.-ers de boerderij omsingelden. Grote 
consternatie ontstond en een ieder trachtte nog een goed heen- 
komen te vinden. De overmacht was echter te groot en de SD. 
maakte onmiddellijk gebruik van vuurwapenen. Huib, die nog 
probeerde in de bossen te ontkomen, werd tweemaal getroffen 
en zeeg ineen. Onder zware mishandelingen werd de een na de 
ander overmeesterd en tegen een muur op het erf gezet. 
De verrader had zijn werk goed gedaan; Floor en Gerrit, nau- 
welijks 16 en 19 jaar oud, werd opgedragen de z.g. „kluis", welke 
was ingebouwd in de pakken stro, open te maken. Pak na pak 
werd verwijderd, waarna de bergplaats te voorschijn kwam. 
Ontkennen was nu niet meer mogelijk, de bewijzen van hun 
schuld lagen daar opgestapeld. Wapens en munitie, stempels, 
schrijfmachines, radiotoestellen, bonkaarten vormden de buit, 
die de gnuivende SD.-mannen in de wacht sleepten. 
In verband met het geweldige bloedverlies van Huib werd de 
dokter geroepen, die hem behandelde, waarna allen zwaar 
geboeid onder vloeken en slagen in de inmiddels verschenen 
overvalwagen werden gesleurd. 
Door het kordate optreden van de dokter kon voorkomen wor- 
den, dat ook vader De Koning werd medegenomen. 
Daar de SD. met deze buit nog niet tevreden was, werd de 
dertienjarige Klaas gedwongen in een auto te stappen en mede 
te rijden naar Asten, om de woning van zijn zwager, Arie van 
Heyst, aan te wijzen. Ook deze werd gearresteerd en naar „Het 
Huisven" overgebracht, waar hij samen met Huib, Arie, Wim 
en Gerrit, alsmede enkele anderen, wercjl weggevoerd en over- 
gebracht naar Haarén. 
Hier begon de droeve tocht, waarvan geen hunner terugkeerde. 
Huib en Arie de Koning en Arie van Heyst werden op 9 Augus- 
tus 1944 in Vught gefusilleerd, terwijl Wim en Gerrit de Koning 
de tocht door de verschillende martelkampen nog moesten ver- 
volgen. Ook zij keerden hiervan niet terug. 
Als die-gelovige Christenen ontvingen zij de genade, om deze 
laatste zware gang te gaan, van Hem, Die hen ook steeds bij 
had gestaan in de strijd van het verzet. 
Groot is het leed van hen, die achterbleven, doch groter is de 
troost die zij kunnen putten uit de wetenschap, dat de mannen 
gestorven zijn in dienst van God en de mensen. 
Laten zij er van overtuigd zijn, dat het offer niet tevergeefs 
is geweest, daar door dit lichtend voorbeeld de weg gewezen 
wordt naar een betere wereld. 

v. D.—N. 



R.K. ongeh. jongeman, oud-illegaal werker, 26 jaar, 
goede schoolopl. en in bezit van dipl. Maatscb. Wer- 
ker v.d. R.K. Leergangen Tilburg. Zeer gunstig rapport 
van psych. Prof. Dr. Chorus van de R.K. Universiteit 
Nijmegen, zeer goede referenties, ruim 8 j. op sociaal 
gebied in Overheidsdienst werkzaam, zoekt wegens 
reorganisatie v.d. dienst een hem passende werkkring 

ais Sociaal Werker 
bij een Overheidsdienst of particulier bedrijf in stad 
of op platteland. Br. ond. no. 1213 ah. bur. v.d. bl. 
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PERIODIEIEN ER 
HANDELSDROIWERR 

deweteid 
tand 

In sommige wijken te Rotterdam is een concurren- 
tiestrijd in suiker ontstaan, die betiteld wordt als 
suikeroorlog. Zoals men weet, is de maximum 
verkoopprijs door de minister vastgesteld op 75 
cent per kg, waarmee de winkelier een winst werd 
toegestaan van ongeveer 7 cent. Zowel de firma 

x Jamin als de Rotterdamse melkinrichting verlaag- 
den de prijs echter tot 72 cent. Dit heeft een reactie 
uitgelokt bij andere firma's en nu ziet men hier 
en daar de suiker voor 69 cent geprijsd staan. 
Zelfs wordt beweerd, dat er firma's zijn, die 
geheel zonder winst, d.w.z. voor 68 cent per kg 
verkopen. 

(De Graafschapper). 
Nu lopen alle suikerleveranciers in Rotterdam met 
zure gezichten rond. Voor hen geen zoete winstjes 
meer, ondanks het feit, dat ze allemaal „besuikerd" 
zijn. Als de suiker-ooms en -tantes zich nu maar buiten 
het geschil houden, anders worden de afnemers toch 
nog de dupe. 

* 
Bloosangst, minderheidsgevoel, lusteloosheid, ge- 
heugenzwakte, worden opgeheven door onze be- 
proefde mental-training. ■— GeïH. prosp. gratis o. 
aanvr. Pelman Instituut, Damrak 68, A'dam. (Er- 
kend Inst.)  Londen-Parijs-New-York. 

(Adv. Prov. Dr. en Asser Crt.) 
Sinds wij het (geïllustreerde) prospectus van Pel- 
man in onze binnenzak weten, kan ons niets meer 
overkomen. Als wij de bloosangst over ons voelen 
vaardig worden, grijpen wij naar ons prospectus. 
Alleen de illustraties al doen alle bloosangst van ons 
wijken. We maken ons alleen nog bezorgd over lie- 
den, die naast bloosangst aan geheugenzwakte lijden. 
Wij zouden niet weten wat te beginnen als wij ons 
op het critieke ogenblik niet meer zouden kunnen 
herinneren, dat het prospectus in onze binnenzak 
zat. 

* 
All-round man. Dr. chemie, grote practische erva- 
ring in staal, metalen en kunststoffen, goed bekend 
in het ambtelijk economisch apparaat, uitgebreide 
ervaring in de journalistiek, vertrouwd met recher- 
chewerk; spreekt en schrijft Engels en Duits als 
Nederlands, voorts goed Frans en Italiaans, zeer 
veelzijdig, gewend te onderhandelen in het buiten- 
land, te organiseren en leiding te geven, in staat 
zich snel in nieuwe onderwerpen in te werken, 
gaarne in het buitenland. 
Velerlei relaties, zoekt werkkring met perspectief 
Brieven onder no. 4060 EW. Amsterdam. 

{Adv. Elsevier.) 
Is 't niet om jaloers op te worden, zo all-round als 
deze man is. Dat spreekt en schrijft maar Engels en 
Duits als Nederlands of het niets is. Wij deden op 
school altijd ons best om Engels en Duits te leren 
schrijven zoals ze dat in Engeland en Duitsland 
doen. Deze all-round heer is ons ver vooruit. Hij 
spreekt en schrijft het als Nederlands. Als daar geen 
perspectief in zit! 

Een complimentje: 
We zijn lasposten. 

Er zijn soms afkeurende woorden, die in 
feite voor de betrokkene een compliment 
zijn. Wilt U een voorbeeld? 
De Canadese journalist, L. B. S. Shar- 
piro, correspondent van het bekende tijd- 
schrift „Maclean's Magazine" interviewde 
een Duitse kolonel, die eens behoorde tot 
dat deel der Hitlerhorden, dat onze stra- 
ten en wegen onveilig maakte. 
„Hebben jullie nooit bemerkt, dat jullie 
overal gehaat zijn?", vroeg Sharpiro. „Het 
Nederlandse volk staat, wat ras aangaat, 
toch dichter bij jullie dan bij ons? Wij 
werden toegejuicht als redders en bevrij- 
ders, en jullie hadden na de bevrijding 
onze hulp nodig om niet over de kling 
gejaagd te worden!" 
De kolonel trok een lijdend gezicht. „Wij 
hebben de oorlog verloren en welke ver- 
liezer is populair? Je krijgt nog een schop 
toe!" 
„Maar in Mei 1940, toen jullie Holland 
binnenvielen, toen waren jullie toch over- 
winnaars. Hebben ze jullie toen toege- 
juicht?" 
De officier schudde het hoofd: „Nee, ze 
waren kwaad, omdat we hun land binnen- 
vielen, maar ze snapten niet, dat we dit 
moesten. Als wy niet begonnen waren, 
hadden jullie het in 1943 gedaan. Dat 
wisten we." 
Toen vroeg de journalist, of zij zich nooit 
eens schaamden, toen zy een heerlijk 
leventje hadden, badend in overvloed, 
terwijl het Nederlandse volk van honger 
en ellende omkwam. 
„De „totale Krieg" was hard", zei de Mof- 
fenofficier. „Het Nederlandse volk wei- 
gerde de Duitse ideeënwereld te aanvaar- 
den, ja, in plaats van deze aan te nemen, 
hebben ze ons steeds ondergronds be- 
streden. Onze mensen namen strikt de 
discipline in acht, maar de Nederlandse 
terroristen schoten op ons. Er is in Hol- 
land heel wat gebeurd, 't Is een onbe- 
trouwbaar volk. We hebben er verschrik- 
kelijk veel last mee gehad." 
Sharpiro is een wereldbekende journalist, 
die niet gauw met zijn mond vol tanden 
staat. Maar tegenover een dergelijke 
„logica" van een officier, die overdui- 
delijk met een plank voor z'n Moffenkop 
liep en waarop zelfs Joseph Goebbels 
(onzalige nagedachtenis) trots geweest 
zou zijn, kon hij maar één verstandig 
besluit nemen: het onderhoud beëindigen. 
Dit deed hij ook. . FREEK 
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VOOR DE 
BOVENSTE 
PLANK ? 

„Zo was de mens" en „Dappere 
kerels" door Ernie Pyle. Uitgave: 

N.V. Zuid-Hollandsche Uitgevers 
Mij. — Den Haag. 

Vele lezers zullen de film „Het 
verhaal van de soldaat" hebben 
gezien, een verfilming van het 
boek „Dappere kerels", dat be- 
schouwd kan worden als een ver- 

volg op „Zo was de mens". Mede door deze goede 
film zal de belangstelling voor de genoemde boeken 
niet onbelangrijk zijn toegenomen. In het voorwoord 
tot „Dappere kerels" zegt de uitgever, dat beide boe- 
ken, geschreven door de bekende Amerikaanse oor- 
logscorrespondent Ernie Pyle, geworden zijn „mense- 
lijke documenten", die boven de tijd zijn uitgegroeid". 
Dat is waar. 
Boeken over de oorlog zijn, in documentair opzicht, 
óf ongenietbaar, 61 met een lampje te zoeken. Geluk- 
kig is hij, wiens lamp over deze twee boeken schijnt! 
De liefhebber van een roman zal hier tevergeefs zoe- 
ken naar een regelmatig verhaal; hij, die denkt in „Zo 
was de mens" een duidelijk beeld te krijgen van de 
veldtocht in Afrika en in „Dappere kerels" een be- 
schrijving van de operaties in Italië, zal zich na lezing 
eveneens teleurgesteld voelen. Maar wie wil weten, 
hoe de mens was, in uniform trekkend door de ver- 
schroeiende hitte van Afrika of ingegraven in de mod- 
der aan het Italiaanse front, vindt zijn belangstelling 
volkomen bevredigd. Want achter de stuurknuppel 
van het technische wonder, de Mustang; in de zwaar- 
bepantserde Shermans; achter de machinegeweren en 
het geschut, was de mens. De chauffeur en de kruide- 
nier, de bankbediende en de dokter, zij waren dood- 
gewone mensen uit Amerika, gehaald uit hun eigen 
kleine wereldje, om dingen te doen, die zij bijna allen, 
zonder uitzondering, diep in hun hart verafschuwden. 
Zij wilden thuis zijn, in Amerika, achter het stuur va^ 
hun taxi of werkend in hun zaak. Maar zij moesten 
vechten in de hete hel van Afrika en in de kille 
modder van Italië. 
Hoe zij dit ondergingen, vertelt Ernie Pyle op haast 
kinderlijke toon in simpele, soms slechts enkele regels 
lange anecdotes. Hier spreekt een psycholoog-van- 
nature, die zonder enige literaire pretentie haarscherp 
de mens onder dat smerige, ruwe soldaten-uiterlijk 
tekent. Hij heeft zijn figuren niet als studie-materiaal 
benaderd, niet onder hen geleefd en met hen gespro- 
ken om aan de hand van zijn ervaringen bepaalde 
conclusies te trekken; hij heeft ze genomen, zoals ze 
zijn: mensen, soms nog kinderen, die ondanks alles, wat 
zij meemaken. Iets van hun eigen kleine wereld in zich 
willen bewaren, ook al wordt het de koestering van 
een onvervulbare droom. 
Ernie Pyle heeft dit gekund, omdat hij één van hen 
was, omdat hij voelde als zij. Deze kleine man met 
zijn prettig, innemend gezicht, die in zijn boeken de 
stem is geweest van de soldaat aan het front, van 
de mens in de oorlog, sneuvelde tijdens de acties der 
Amerikanen in het verre Oosten. 

KEES. 
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Wat ons bij de aanvang van 1949 op het 
wereldtoneel gepresenteerd wordt, schijnt 
er toch niet zo dreigend uit te zien, als 

we enige tijd geleden vermoed hebben. 
De kwestie met de republiek Indonesië spoedt 
naar haar einde. De Israëli's hebben dun doel- 
einden bereikt en de zaak is daar rijp voor een 
accoord. Berlijn is rustig en de Westersen hand- 
haven er zich toch maar. De veiligheidsraad laat 
zo nu en dan zijn tanden zien en de Westerse 
Unie begint vorm te "krijgen. In Frankrijk en 
Italië schijnen de communisten in ruste en achter 

R O N D B L I K 
En  die  aarzeling  is  China,  is  Amerika,  is  ons 
duur te staan gekomen. Want de Russen aarzel- 
den   niet,   zij   hadden   hun . plannen   reeds   lang 
klaar en zij dwongen het China van Tsjang Kai, 
Tsjek op de knieën, toen Marshall de aarzelende 

Ieder vraagstuk kan men van twee kanten bekijken; zo ook het probleem van onze situatie bij het 
begin van 1949. De keuze hangt af van onze persoonlijke gezindheid en van dat, wat we van 
de toekomst verwachten. 
Toch is er slechts één wijze, waarop men hei vraagstuk juist bekijkt en om die te benaderen 
moet men niet in de feiten verdrinken en moet men zijn persoonlijke aspiraties zoveel mogelijk 
bouwen uit de redenering; men moet daartoe met name tot de achtergrond van • de gebeurtenissen, 
die men bekijkt, doordringen. Dan krijgt ons antwoord diepte en dan krijgt het tevens perspectief. 

het gordijn gebeuren nagenoeg geen schokkende 
dingen. De minister-wisseling aan buitenlandse 
zaken in Amerika geeft hoop op een soepeler 
koers. Kortom, de toestand schijnt zich te stabili- 
seren. Alleen China, dat is 'n vervelende kwestie. 
Natuurlijk moet men dankbaar zijn voor ieder 
voorteken van kalmer weer, maar daarom be- 
hoeft men zich in de betekenis van die voor- 
tekenen nog niet te vergissen. De stilte kan ook 
aan de storm voorafgaan. Alweer dat pessi- 
misme, werpt iemand tegen. Goed, maar dan 
wilt u misschien al die feiten, die kalmer weer 
doen vermoeden, ook eens met mij van de andere 
kant bekijken .En bovendien in de omgekeerde 
volgorde. 
China is ver weg; daarom noemen we de ont- 

wikkeling aldaar vervelend. Zaten we dich- 
terbij, of namen we de moeite om dit China eens 
in het kader van het geheel en als uitgangspunt 
voor de toekomst te zien, dan zouden we ons ver- 
moedelijk realiseren, dat de gebeurtenissen in 
China ontstellend zijn. China is een debacle voor 
de diplomatie en de strategie van Amerika en 
van alle democratieën, 't Was in China niet best 
en het is er althans deze eeuw niet bepaald rustig 
geweest. Daarop werd min of meer gerekend. 
China was geen machtsfactor. Toen de commu- 
nisten op dat front doorzetten, steunden de Ame- 
rikanen China aarzelend; het zou wel loslopen; 
het democratisch Amerika wilde nog wel helpen, 
maar niet ingrijpen in de staatkundige en mili- 
taire leiding en daar deze van een zeer matig 
gehalte was, bleek Amerika niet zo begerig z'n 
dollars in de rommelkamer van China te gooien. 
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hulp aan China terugtrok, beseffend, dat ener- 
gieke hulp, die jaren geleden redding had kunnen 
geven, thans geen kansen meer bood. Zo valt 
China ten prooi aan het communisme, welk com- 
promis men ook door vredes-onderhandelingen 
zal bereiken. Een compromis met het commu-' 
nisme is altijd een overwinning voor het com- 
munisme. 
Wordt China een blok aan het been van Rusland, 
omdat de wanorde aldaar ieder land, dat er zich 
in mengde, geen voordeel maar nadeel bracht? 
Welk een naïveteit. China is rijp voor het com- 
munisme. Men hunkert daar naar de rust van 
het communistisch kerkhof na de chaos der 
slagvelden. Men zal de orde van Stalin met 
vreugde begroeten, want ze is met haar attri- 
buten: de leugenpropaganda, de terreur, de Ge- 
peoe en het concentratiekamp, een paradijs voor 
iedere Chinees, die nooit anders dan honger, 
ziekte, oorlog, angst en zorg heeft gekend. China 
is bij uitstek gereed voor het communisme. 
De omzetting van dit land zal niet van vandaag 
op morgen geschieden. Maar al duurt ze 10 of 
20 jaar, ze zal een feit worden en welke rèi heeft 
het, onze ogen te sluiten voor wat ons straks te 
wachten staat? 
400 Millioen Chinezen zullen dan in 't gelid staan 
voor de sikkel en de hamer; zij zullen een on- 
metelijk reservoir vormen' voor de communis- 
tische legers. China zal het Russische blok, eco- 
nomisch niet alleen volkomen onafhankelijk ma- 
ken, doch dit blok zal dan ook onvergelijkbaar 
veel rijker zijn dan het Westerse blok. Dan zal 
het communisme een spel van kat en muis met 
ons kunnen Spelen. 
China is in de strijd op lange termijn een enorm 
succes voor het communisme en een verplette- 
rende nederlaag voor het Westen. Als Rusland 
zich dus intern weet te handhaven zonder een 
oorlog met het Westen, is er slechts één remedie 
tegen de zegepraal van het communisme in de 
toekomst: een oorlog. 

Het is niet te gewaagd om te veronderstellen, 
dat de minister-wisseling in Amerika een ge- 

volg is van deze nederlaag. Maar de koers, die 
men met Acheson inslaat, schijnt soepeler te zijn. 
Het feit, dat de Russen in de diplomatie met de 
hamer, die Marshall voorstond, tot nu toe meer 
succes hadden, en het feit, dat Engeland en 
Frankrijk druk uitoefenden om tot de diplomatie 
met de handschoen terug te keren, zal daaraan 
niet vreemd zijn. Indien het echter zo zou zijn, 
dat „soepel" hier verstaan moet worden als ge- 
matigder, dan moet men zich realiseren, dat dit 
opnieuw een succes is voor de Russen. De prac- 
tgk zal moeten leren welke tendenz de wisseling 
heeft, maar als zij matiging inhoudt en naar het 
compromis zweemt, dan moet men zich dit reali- 

seren: Alles wat gematigd is, alles wat naar een 
compromis haakt,- vindt het communisme bereid 
om mee te doen, maar dat is schijn. Is het com- 
promis voor ons een oogmerk om overeenstem- 
ming te bereiken, voor de communist is het een 
middel om een volgende stap in hun richting af 
te dwingen, om onder de schijn van een accoord 
de werkelijkheid van hun revolutionnaire plannen 
te verbergen en uit te voeren tot het einde. Er 
is geen compromis mogelijk met een communist. 
Dat men eindelijk dit beginsel in de omgang 
met het communisme begrijpe. De juiste tactiek 
tegen het communisme van ieder, die de vrijheid 
liefheeft, is: een keiharde kop en een gewapende 
vuist. En dat is nu de wet der liefde in de om- 
gang met de communist als mens. Wie het vatten 
kan, die vatte het en leve ernaar. Maar op deze- 
zaken komen we in een volgend artikel nog te- 
rug. Voor ditmaal gaat het ons om de z.g. op- 
timistische geluiden bij de jaarwisseling. 
In het licht van het succes in China is het niet 

nodig en ook niet gewenst om elders al te 
rommelig te zijn. Wie zou op mussen schieten, 
als hij een vette eend in het vizier heeft? Rust 
in Italië en rust in Frankrijk, dat zal men ook 
in dit licht moeten zien. 
Geen volstrekte rust; het is altijd weer een voor- 
bereiding voor een nieuwe aanval. Onbelangrijk 
in vergelijking met het werk in China, maar net 
belangrijk genoeg om ervoor in beweging en on- 
rust te blijven. Beweging en onrust, dat is zoiets 
als water en brood voor de communisten. Zonder 
dat is er geen communisme. Geen continue be- 
weging, dat geeft ook een besef van rust. Stoots- 
gewijze en verrassende actie houdt de onrust en 
onzekerheid in de vrije landen gaande en dat 
ondermijnt de kracht aldaar. Want niets onder- 
mijnt het moreel van de mens, die in een vredig 
bestaan wil geloven, meer, dan dat men hem 
in de verwerkelijking ervan laat geloven om hem 
onmiddellijk daarna bij verrassing door revolu- 
tionnaire actie in dieper vertwijfeling te brengen, 
en dat spel zolang herhaalt, totdat de hoop ge- 
blust is en de doffe berusting machteloos maakt. 
Dat wist Hitler, dat weet Stalin. 
We gaan verder met de goede voortekenen. 

De Westerse Unie is een gloeiende spijker. 
Het zou een goed licht in 1949 zijn, als men wist, 
wat men ermee wilde; of duidelijker: in plaats 
van de negatieve overeenstemming in de strijd 
tegen het communisme, wist, wat men positief 
wilde, een ideaal had. 
Maar hoe kan men in onze tijd idealen verwach- 
ten van mensen, in wier gedachten de levende 
God en het gebod van Zijn Woord geen plaats 
meer hebben? 

De veiligheidsraad heeft zijn tanden laten zien, 
zegt men. Tegen Rusland in China? Tegen Rus- 
land in Berlijn? Tegen Rusland in Griekenland? 
Tegen Rusland in de Oost-Europese molestatie 
van zijn vrije Staten? Neen, tegen Israël. En dat 
hielp niets. Tegen Nederland. Ja, ja, dat was een 
dreigend geluid van die veiligheidsraad. Jammer 
voor de heren, dat het hier nu net ten onrechte 
is. 
De veiligheidsraad in 1948. Machteloos in de 
werkelijke en grote problemen, onbekwaam en 
beheerst door belangenpolitiék in de werkelijke 
en kleine problemen (Israël); onrechtvaardig en 
beheerst door onkunde en belangenpolitiék in de 
problemen, die buiten zijn bevoegdheid vallen. 
Dit wettigt voor 1949  de verwachting,  dat de 

(Vervolg: 3e kol. v. pag. 5). 



«Sn GOEDE WIL    - 
Ook al beneemt de mist ons het uitzicht, 

daarom is de horizon nog niet verdwenen 
of de schoonheid van het landschap vermin- 
derd. Ook al schuift het kwaad dikwijls als een 
zwart gordijn voor het goede, daarom kunnen 
we het goede niet ontkennen noch verminde- 
ren. Hoe meer vooroordelen de mens gevangen 
houden en wantoestanden hem omgeven, hoe 
meer geestelijke noden en materiële zorgen 
hem kwellen, des te moeilijker wordt het voor 
hem om het goede te zien en zich er over te 
verheugen. Onlangs vroeg ons iemand, die veel 
tegenslag in zijn gezin en nog meer tegen- 
werking in de strijd om het dagelijks bestaan 
had ondervonden: 
Zijn er nog wel mensen van goede wil te vin- 
den? 
Deze vraag uit de mond van een mens is, al- 
hoewel te begrijpen, toch ontstellend. Misschien 
bedoelde hij er als Christen slechts mede: de 
uitdrukking van zijn leed, en een opwelling 
van moedeloosheid, die aan een gekweld hart 
ontsnappen kan. Zijn vraag tekende in elk ge- 
val scherp een moment van uitzichtloosheid 
en van wantrouwen in de evenmens. Het is 

. echter niét aan iedereen gegeven om een men- 
senziel aan te voelen en te begrijpen. Evenzeer 
is het waar, dat sommige mensen uit de aard 
van hun karakter hun begrip of gevoel niet 
altijd even klaar of bevredigend onder woor- 
den kunnen brengen, terwijl het woord juist 
het communicatiemiddel bij uitstek is. 
"Zijn er nog mensen van goede wil te vinden? 
De vraag doet je pijn, omdat de engelen, na de 
blijde boodschap aan de herders verkondigd te 
hebben, hen en de mensen van alle tijden toe- 
zongen: „Vrede op aarde, aan de mensen van 
goede wil". 
Pijn doet je de vraag, vooral van een mens, 
die zich niet-begrepen weet en geen uitkomst 
meer vindt in het labyrint van moeilijkheden. 
Niet minder pijn doet ze als ze komt uit de 
mond van een mens, die wel toegrepen wordt, 
maar aan wie een redelijk verantwoorde én 
misschien ook zedelijk verplichte hulp niet ge- 
boden wordt. 
Zij missen de innerlijke vrede, ook wel „vrede 
des harten" genoemd, die van en • uit God is. 
We mogen hierbij slechts de hoop uitspreken, 
dat hun verhouding tot de Schepper niet ver- 
stoord is, waardoor zij in onvrede met Hem 
zouden leven. Ja, laten we zelfs hopen, dat de 
innerlijke kwelling en onrust, waaraan zij dan 
ook mag ontspruiten, slechts geboren is uit een 
moment van kleingelovigheid en kleinmoedig- 
heid, dat met Gods hulp overwonnen wordt. 
Maar de onbegrepen of de ongeholpen mens, 
die zich niet meer alleen uit zijn moeilijkheden 

IN  HET  VERLEDEN      | 
LIGT HET HEDEN.... § 

8 
Wij beleven -tragische tijden. De crisis i 

werpt   zijn schaduw   over het hele § 
mensdom. Nog nimmer was de toekomst § 
zo onzeker als thans. In ons land heerst 6 
een  scherpe   commerciële   en  financiële 8 
depressie. Tal van mensen zien met vrees § 
de winter naderen; in Frankrijk staat een S 
politiek potje op het vuur, dat dreigt over 8 
te  koken; Rusland  hangt als een grote, 
donkere en dreigende wolk boven Europa, 
terwijl het Britse  Rijk op zware proef 
wordt gesteld." 
Dit stond op 10 October  nee lezer, 
niet op 10 October 1948, en niet in een 
Nederlandse krant. Het is een gedeelte uit 
een artikel, dat meer dan 91 jaar en 3 
maanden geleden, op 10 October 1857 ver- 
scheen in het Amerikaanse blad „Har- 
per's Weekly". 
Onze grootouders en overgrootouders heb- 
ben het gelezen. Hebben ze met zorg de 
toekomst tegemoet gezien? Vermoedelijk 
wel, maar ze bleven niet slechts kijken, 
ze sloegen de hand aan de ploeg. Ora et 
labora, en wij plukken daar nu de vruch- 
ten van. Daarom: ook wjj met vertrouwen 
de toekomst tegemoet! 

redden kan, verwacht terecht of ten onrechte 
hulp van zijn evenmens. Deze kan er zich on- 
mogelijk met de woorden van Kain vanaf ma- 
ken: Ben ik dan de bewaker van mijn broeder? 
De vele mensen, die zich aan het gebod van de 
naastenliefde   onttrekken,   inspireren   eigenlijk 
de vraag: Zijn er nog wel mensen van goede 
wil te vinden? Dit zijn de kapitalisten (de goe- 
den niet te na gesproken), de materialisten en 
de egoïsten, die zich zelf dienen en zich ook 
het stoffelijk goed toeëigenen, dat  rechtmatig 
aan de evennaaste toekomt. Dit zijn de men- 
sen, die geestelijke en stoffelijke noden weige- 
ren te lenigen en die een streep halen door de 
werken van barmhartigheid. Dit zijn de mensen, 
die zich  vrijwillig  blind  houden voor  de  zee 
van leed rond om hen en doof voor alle klach- 
ten,  ook al zijn ze nog zo gegrond. Zij  laten 
het zwarte gordijn zakken, dat het goede aan 
het oog onttrekt.  Zij  duwen als het ware de 
mensen van goede wil in de schaduw of op de 
achtergrond. Dit komt omdat hij, die goed doet, 
de openbaarheid niet zoekt, volgens het woord 
uit het Evangelie: „Laat de linkerhand niet we- 
ten, wat de rechter doet. De oprechte naasten- 
liefde uit zich in daden en minder in woorden. 
Zij zoekt de stilte en niet de ruchtbaarheid noch 
de   lofprijzing.   Zij   schuwt   de   publiciteit   en 
wenst niet de naam van de weldoener met een 
aureool van bekendheid te omringen. Laat het 
ons  gelukkig  en  dankbaar  erkennen.   Er  zijn 
nog mensen van goede wil. Men ontmoet hen 
soms op de meest onverwachte ogenblikken in 
het   leven,   vooral   als   men   aanrakingspunten 
heeft op sociaal en charitatief gebied. 
Men beleeft dan momenten, die aanleiding ge- 
ven tot vreugde en vertrouwen. 
Zoals Christus in Zijn openbaar leven de lam- 
men, de kreupelen, de blinden, de melaatsen en 
de zondaars zag, zo zien de mensen van goede 
wil vandaag nog de zieken, de armen, de maat- 
schappelijke drenkelingen, de arbeidsonvol- 
waardigen, de a-socialen, enz. Zoals Christus 
de handen oplegde, zo steken zij hun handen 
toe en leggen die desnoods in de uitgestrekte 
handen van hun medemensen, die hulp behoe- 
ven in welke vorm dan ook. Mensen van goede 
wil verstaan het woord. „Draagt elkanders 
lasten" en gaarne zullen zij de eerste Christen- 
gemeenten voor ogen houden, die zich zo leven- 
dig het woorfl van Christus bewust waren: 
„Het minste wat gij aan een der Mijnen doet, 
hebt gij aan My gedaan". 
Dit is de beleving van het waarachtig Christen- 
dom buiten de kerk, in de volle harde levens- 
werkelij kheid. Mensen van goede wil eren God 
niet Wét de lippen. Het zijn geen woorden- 
dienaars en nog minder ogendienaars. De 
publieke opinie weerhoudt hen niet ora goed 
te zijn en goed te doen. Zij vrezen de scham- 
pere lach niet van wereldlingen, die dit alles 
voor vroom gepraat, beuzelarij en tijdverlies 
uitmaken. Mensen van goede wil kunnen een- 
voudig niet onverschillig en harteloos staan 
tegenover hun medemens, zeker niet a-'s hij 
Christen is zoals hij. 
Aan de mensen vaji goede wil is het gegeven 
om met hun medemensen in vrede te leven. 
Hoe treffend is het dan ook de meest geliefde 
spreuk van de te vroeg overleden schrijver 
J. J. Ouwendijk: „God denkt -slechts vrede". 
In vrede zullen ook wij denken, als wij on- 
danks onze zwakheden van goede wil zijn. 
Laten wij daarom de gedachte van genoemde 
schrijver tot troost en bemoediging overwegen, 
de gedachte, die hij uitsprak in zijn wonder- 
mooi boekje „Wereldplan der Liefde": 
„De band tussen God en zijn schepsel is na- 
tuurlijker-wijze die van een Vader. God is geen 
onbereikbare vreenjde voor de aarde. De aarde 
is Hem zeer nabij, zij is door Hemzelf gedacht 
en gewild. De mens echter is Hem op een bij- 
zondere wijze nabij. Wie dit niét aanvaarden 
wil, heeft het doel der schepping niet begre- 
pen". 
Wie dit wel aanvaardt, zo voegen wij er tot 
besluit aan toe, is God op een bijzondere wijze 
nabij. Hij is een mens van goede wil. 

„JAN PATRIOT'. 

WER|§DI 
DENAZ1F1CAT1E. 
Tegen Rudolf Plaueln, de schrijver van pamflettea 
tegen Hitler, die zich in 1938 het leven redde door 
voor een nazi-rechtbank te ontkennen, dat hij de schrij- 
ver was, is thans door de openbare aanklager te Hes- 
sen een aanklacht ingediend wegens meineed. 
— Het is een gunstig teken, dat de „Frankfurter 
Rundschau" dit afkeurt, maar deze aanklacht illu- 
streert tevens, dat het gerechtelijk apparaat in de 
Duitse democratie nog door een sterke nazi-geest is 
besmet. 

A 
LANDVERRAAD 
„De volksdemocratie", aldus orakelt „De Waarheid", 
staat op internationalistisch standpunt. Het nationa- 
lisme is niet te verenigen met de volksdemocratie. 
Onze partij ziet in het internationalisme en de inter- 
nationale samenwerking, geleid door de grote Stalin, 
de waarborg voor het onafhankelijk bestaan, de op- 
bloei en vooruitgang van ons land naar het socialisme. 
Wij zijn van mening, dat het nationalisme, onder 
welk masker het verschijnt, een vijand van het com- 
munisme is. 
Daarom is de strijd tegen het nationalisme een hoofd- 
taak voor de communisten. 
In de strijd tegen alle uitingen van het nationalisme 
moeten we het werkende volk opvoeden in de geest 
van   het  proletarische  internationalisme. 
— Zo kweekt men toekomstige zware en lichte ge- 
vallen van landverraad. 

GOEDE DIENSTEN. 
„H. Merle Cochran, lid van de Commissie voor Goede 
Diensten der Verenigde Naties in Indonesië, ia ter 
raadpleging   naar  Washington   teruggeroepen." 
— Hoe zit dat nu? Bewijst dit lid nu goede diensten 
aan Washington, aan de Verenigde Naties of aan 
Indonesië en Nederland? 

A 
DOM. 
Op bewogen toon heeft professor Frédéric Joliot — 
Curie, Frankrijks „hoge commissaris" voor de atoom- 
energie, voor de Brits-Amerikaanse persclub in Parijs 
zijn standpunt uiteengezet: „Tijdens de oorlog ben ik 
lid geworden van de communistische partij, maar ik 
zal uittreden wanneer de partij mij beveelt, atoom- 
geheimen aan de Sovjet-Unie uit te leveren." 
— De hooggeleerde professor heeft kennelijk nog 
nooit gehoord, dat het communisme uiteraard inter- 
nationaal is en totalitair vanuit Moskou geleid wordt. 
Hoe zou Moskou over zo'n „dommerik"  oordelen? 

NIET IN VERKEERDE 
HANDEN 

In een Waarheidsartikel „Herdenking Februari- 
staking" verkondigt het Communistisch Kamer- 
lid, Jaap Brandenburg, onder de kop „Niet in 
verkeerde handen" onder meer het volgende: 

.^Alleen zij hebben het recht om op een 
herdenking van de Frebruari-staking het 
woord te voeren, die tijdens en na de 
staking zich een goed Nederlander toonden. 
De Februaristaking was een dag van de 
meest lelie strijd waarbij de arbeiders in 
samenwerking met andere delen van de 
werkende bevolking de democratie en de 
mensenrechten verdedigde tegen het bar- 
baarse lascisme. Het herdenken van de 
staking dient dan ook in het teken te 
staan van de democratie en de vrijheid 
i>oor aUe volkeren o[ rassen." 

— Burgemeester en Wethouders van Amster- 
dam, die door hun besluit om de organisatie van 
de herdenking der Februari-staking aan zich te 
trekken, voorkomen hebben, dat de Commu- 
nisten deze staking voor propaganda-doekinden 
misbruiken, zullen het met deze uitspraak w«I 
volkomen eens zijn. 
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POLITIEKE DELINQUENTEN 
Taak der kerk! Maar. 
Als dan de overheid op het punt van her- 

opvoeding feitelijk uitgeschakeld moet 
worden, omdat zij er de bevoegdheid en ge- 
schiktheid voor mist, wie moet het dan wèl 
doen?   , , .• 
Er is maar één afdoend antwoord op die 
vraag: de Kerk, want die heeft het Evange- 
lie, die predikt een beter beginsel dan het 
nationaal-socialisme huldigde. En het hele 
vraagstuk van de politieke delinquenten is 
ten diepste geen politiek of sociaal of staat- 
kundig vraagstuk, maar een zedelijk, geeste- 
lijk, godsdienstig vraagstuk. Het is een kwes- 
tie van levens- en wereldbeschouwing, ook 
bij hen, die slechts het nationaal-socialisme 
hebben aangehangen uit materialistische 
overwegingen, zonder de beginselen van het 
nationaal-socialisme te kennen of te propa- 
geren, ja zelfs ook bij hen, die alleen de 
naam van nationaal-socialist hadden en 
slechts de gelegenheid waarnamen om hun 
boosheid uit te leven, die ze anders toch ook 
zouden hebben uitgeleefd, onder andere 
naam. 
Ik ontken daarmee niet, dat deze mensen ook 
sociaal en politiek en in tal van andere op- 
zichten moeten worden bewerkt en omgezet, 
maar al deze dingen hangen ten nauwste 
samen, juist omdat we te doen hebben met 
een „leer", met een ander „beginsel", met 
een nieuwe godsdienst, met een alomvatten- 
de levens- en wereldbeschouwing. Dat maakte 
het nationaal-socialisme zo gevaarlijk en zo 
totalitair. Mussert zelf erkent dat reeds op 
blz. 1 van brochure I: Wij willen een „gees- 
telijke beweging" zijn. Op een andere plaats 
heet het: „De NSB is niet een politieke be- 
weging allereerst, maar een LEVENS- en 
WERELDbeschouwing, een GELOOF. 
Haar beginselen vormen één onverbrekelijk 
geheel. Het lidmaatschap van deze beweging 
is onverenigbaar met een kerk of vereniging, 
die met deze beginselen in strijd is." 
Wel voegde men er aan toe, dat ondergra- 
ving of bestrijding van welke vorm der 
Christelijke religie, in de NSB niet geduld 
zou worden, en gaf daarmee de schijn, alsof 
dat NSB-geloof het CHRISTELIJK geloof 
zou zijn en hun levens- en wereldbeschou- 
wing die der Christelijke Kerk, maar het is 
zo overbekend, dat de diepste beginselen van 
het nat.-soc. geloof ANTI-christelijk waren, 
dat ik mij ontslagen reken, U nog bewijzen 
daarvoor te leveren. 

Welnu, tegen dat nieuwe geloof, deze 
nieuwe religie en wereldbeschouwing 

is maar één deugdelijk verweer, maar één 
werkelijk geneesmiddel: Het Evangelie van 
de enige waarachtige godsdienst, die Jezus 
Christus belijdt als Zoon van God en Zalig- 
maker der wereld. En dat predikt de Kerk! 
Ik denk dan bij „kerk" niet alleen aan de 
dominees, priesters en de preekstoel en bij 
het Evangelie niet aan de boodschap van 
heil in engere zin, maar aan het volle Evan- 
gelie, dat zijn kracht doet gelden op elk ter- 
rein en in alle verhoudingen, zoals dat Evan- 
gelie uitgedragen en toegepast wordt ook op 
maatschappelijk en staatkundig gebied. De 
kerk dus in ruimere zin. 
Onder de brengers  van  dat  Evangelie en 

de dienaren der kerk in die ruime zin, versta 
ik dus niet alleen de geestelijk verzorgers, 
of de kerkeraden, maar wel degelijk ook de 
christelijk sociale verzorgers, de kampcom- 
mandanten en hun personeel. Al worden zij 
niet rechtstreeks door de kerk gezonden, net 
zo min als de geestelijk verzorgers, zij heb- 
ben als Christenen het ambt der gelovigen 
en kunnen zelfs veel méér bereiken dan de 
priesters en de dominees en de kerke-- 
raden gedurende de detentie. Vergeet ook 
niet de „Stichting voor sociale en geestelijke 
verzorging", die prachtig werk gedaan heeft 
en nog veel meer zal hebben te doen in de 
toekomst. 
Immers, de kerk kan officieel niet veel doen 
gedurende de internering. De geestelijke ver- 
zorger komt wel in overleg met het I.K.O., 
maar dat spreekt niet tot de mensen. Voor 
hun besef is hij ook een verlengstuk van de 
hand der overheid. Hij kan ook niet zuiver 
kerkelijk optreden, bv. de zegen niet opleg- 
gen,   want   hij   heeft   daar   geen   Gemeente 
vóór zich,  maar  leden van  allerlei  kerken. 
De   overheid   kan   uiteraard   niet   vah   elke 
kerk een dienaar aanstellen of toelaten. De 
éne geestelijk verzorger moet dus voor alle- 
maal gelijk spreken en allen gelijk behande- 
len;   het  is   Evangelisatiewerk,   dat  hij   ver- 
richt.  Wel   mogen  ook  de  kerkeraden   hun 
eigen   leden  bezoeken,   maar  in  de  practijk 
komt  er  weinig  van  terecht  door  de  vaak 
grote   afstanden,   door   de   herhaalde   over- 
plaatsingen enz.  Men wist de eerste jaren 
nauwelijks waar de leden zaten! 
De geestelijk verzorger, als hij geen fullti- 
mer  is, komt slechts één  of tweemaal  per 
week, omdat hij ook een eigen kerk te die- 
nen heeft. Het is bijwerk voor hem. 
Dagelijks contact hebben de commandanten 
en de sociale verzorgers, de bewakers en be- 
waarders. Zij maken de mensen mee in heel 
hun doen  en laten. De geestelijk verzorger 
ziet hen toch altijd min of meer „officieel", 
ook als ze vertrouwelijk op zijn spreekuur 
komen praten. Menigmaal zitver ook nog een 
ander motief  achter  de  geestelijke  belang- 
stelling: Ze hebben de dominee of de pries- 
ter nodig om te bemiddelen in een of andere 
zaak en dan doen zé zich beter voor dan ze 
zijn. De eigenlijke kampleiding ziet hen veel 
meer in hun ware gedaante. 
Daarom kunnen zij ook veel meer voor hen 
doen en zijn dan de geestelijk verzorgers, als 
ze  tenminste  echte  Christenen   zijn   en  dat 
Christendom met daden tonen! Het oog en de 
neus van een gevangene zijn buitengewoon 
scherp. Ze ruiken het eenvoudig, of iemand 
het meent en ze letten ongelofelijk scherp op 
onze daden. 

Zo is de persoonlijke invloed en het per- 
soonlijk overwicht wel de belangrijkste 

factor in de heropvoeding van politieke de- 
linquenten. Ik heb daarvan irf verschillende 
kampen ook de resultaten gezien. Men kan 
het aan heel een groep merken, uit welk 
kamp ze komen. Is de leiding en behande- 
ling daar onbillijk, hooghartig en koud ge- 
weest, dan is ook de belangstelling voor 
geestelijke dingen gering en zelfs vijandig de 
stemming tegen het Evangelie. Hebben ze 
daarentegen een CHRISTELIJKE behan- 
deling genoten, dan is al veel gewonnen. 
Preken zonder woorden zijn nog altijd de 
beste! Die hebben altijd toch nog uitwerking. 

ondanks het feit, dat die commandant en 
sociaal verzorger enz. een „brooddienaar 
is, die zijn geld verdient aan het.gehate werk 
van gevangenen bewaken. 
Het geheim van heel de heropvoeding is 
m.i.: het geven van vertrouwen en het be- 
grijpen. Daar hoort allereerst toe, dat we 
niet uit de hoogte op hen neerzien, zoals ze 
van ons vermoeden en verwachten, dat we 
doen zullen: Nu, ja, dat zijn die NSB-ers, 
die grote zondaars, die verachten! Zo'n hou- 
ding past een Christen tegenover niemand, 
maar zelfs afgezien daarvan geeft ze blijk 
van gebrek aan kijk op de situatie. Wij 
komen in het kamp geen van allen, ook de 
commandant niet en het personeel niet, om 
hun schuld te beoordelen. Dat doet de rech- 
ter. En ook, wanneer wij Gods Wet als 
maatstaf aanleggen, dan zijn deze mensen 
in conflict gekomen met de overheid als 
Gods dienares, en dat is erg, maar het is 
slechts één van de tien geboden! Aan welke 
staan wij schuldig? 
Daarom moeten we NAAST hen gaan staan. 
Dan ben ik geen rechter en zij zijn de be- 
klaagden niet, maar dan gaan we samen 
naar Golgotha en buigen er onder de hel 
van het kruis, zoals Ds. Overduin het zo 
prachtig uitdrukt in een artikel in „Trouw". 
Ik ben dan ook altijd begonnen met te zeg- 
gen: Ik houd geen speciale gevangenispre- 
ken tegen U, maar ik breng U hetzelfde 
Evangelie, dat ik ook in de kerk predik, 
want wij staan hier allemaal voor God, en 
ja, dan bent U niet best, dan bent U inder- 
daad allemaal slecht, maar dan: net zo slecht 
als ik! En dat mag ik toch wel zeggen? Dan 
is me ook altijd gebleken, dat je het zeggen 
mag, en gerust scherp de waarheid zeggen 
mag. Dat hebben ze liever dan «dat er om- 
heengedraaid wordt. 
De houding-van-uit-de-hoogte is trouwens 
in strijd met de feiten. Een politiek delin- 
quent behoeft helemaal geen minderwaardig 
mens te zijn, omdat hij politiek gedwaald 
heeft. Er zijn hoogstaande mensen bij, idea- 
listen en prachtige karakters, die — zelfs in 
de oorlog — gaaf bleven. 
Ik onderscheid drie soorten: ten eerste een 
stelletje schurken en ploerten, die de zwaar- 
ste straf verdiend hebben, maar dat zouden 
ze ook geweest zijn, als er nooit een NSB 
was opgekomen. Deze lieden zijn eigenlijk 
gewone misdadigers. 
Ten tweede een brede groep van de midden- 
stof, die zich nooit om beginselen bekom- 
merd hebben en meegelopen zijn, omdat ze 
er beter van dachten te worden. Ze zijn er 
in elke partij. Ze zouden even vrolijk com- 
munist geworden zijn bij een andere politieke 
situatie. Ze zijn ook nu te koop voor de 
meest biedende. Maar er zijn ook overtuigde 
aanhangers van de diepere beginselen van 
het Nat.-Soc. onder de gedetineerden. En 
voor zulken kan men, bij volkomen afwijzing 
van hun dwaalleer, toch respect hebben! 
Voor al deze groepen heeft de Kerk, het 
Evangelie, een boodschap en een taak, maar 
voor ieder een andere boodschap en taak. 

B. VAN N1EUWELANDT. 

POS/7/£ DE/? JODEN. 

1 De  dezer  dagen  uitgekomen  statistiek  betref- 
j fende de positie der Joden in deze tijd, bracht 
i aan het licht, dat het aantal Joden in de gehele 
j wereld  thans   bedraagt    11.450.000.   Voor  de 
1 oorlog was dit aantal:   16.500.000. 
1 Tijdens de oorlog kwam een derde gedeelte.van 
j alle Joden ter wereld   om het leven door oor- 
j logsgeweld, vermoording, uitputting en honger 
1 Meer dan de helft van de Joden op het Euro- 
j pese vasteland werd door het nazi-regime uit- 
j geroeid. Tweederde van alle Joden woont thans 
1 in Amerika en andere overzeese landen. 
I 



■^ 

Een historisch verhaal 

DE twee dagen, dat we rust hadden, 
waren om en die Zondagmiddag bracht 
men ons in de stromende regen het 
bericht, dat we weer op wacht moesten. 
Terug naar het kamp. 

Het was een eiland van rust geweest vergeleken 
bij het KP-kamp, waar we verdeeld over een 
paar barakken niets hoorden dan de alarme- 
rende berichten over razzia's en soms het 
haastig staccato van mitrailleurschoten, waar je 
even stil van werd. 
De wachten bij onze „krijgsgevangenen", mof- 
fen, die we hier hadden opgesloten, waren 
lang, met 's nachts niets dan het grote suizen 
van de wind door de lage, dichte dennen en 
regen die eentonig tikkelde op het zeilen af- 
dakje boven je hoofd, soms plotseling luider 
wanneer een windvlaag hees door de toppen 
der bomen zong. 
Het front lag stil voor Meyel en soms waaier- 
den 's avonds de schijnwerpers tergend ver bij 
Venray. Wij zaten als opgesloten in een brugge- 
hoofd, waar steeds meer Duitsers werden ge- 
concentreerd en hadden sinds begin September 
een kleine dertig krijgsgevangenen gemaakt. 
Het duurde veel langer dan iemand verwacht 
had. Zelfs voor ons, desperado's. Maar we be- 
zaten een vreemde hardnekkigheid, om koste 
wat het kost vol te houden sinds op een der 
eerste dagen in September vier moffen plotse- 
ling in de loop van een paar pistolen keken en 
we elke dag overmoediger werden. 
We konden bovendien niet meer terug. 
Wie nooit weken aan een stuk in dezelfde 
vochtige kleren heeft gelopen en ondanks alle 
kou en de kilte van dagenlange dreinende re- 
gens, bijna nooit warm eten heeft gekregen, 
weet niet hoe goed de warme rust van een 
kleine plaats bij het vuur in een gewoon huis 
is. Wie nooit vogelvrij, in blauwe overall en 
met een KP-band om, de handgranaten tussen 
zijn koppel heeft voelen knellen, wie nimmer 
slechts één middel kende om aan de strop te 
ontsnappen: vechten, doorvechten tot het bit- 
tere einde, hij kent de vreugde niet om met 
een meisje van drie jaar een kasteel te bouwen 
of schepen en paarden te tekenen voor de ver- 
baasde ogen van een klein jongetje  

'\X et z'n drieën gingen we die avond naar 
■LV1 café „De Molen". De wachten eindigden 
altijd om acht uur 's avonds en om de twee 
dagen werd de kleine KP dan afgelost. De OD 
die mee het kamp hielp bewaken en veel meer 
mannen telde, ging vaker naar huis en de 
sterkte wisselde dan ook steeds. 
Op die avond hoorden we in „De Molen" eigen- 
lijk voor het eerst van de plannen om twee 
SS-ers, die we bij de andere gevangenen had- 
den ondergebracht, te fusilleren. Ze hadden 
zich zogenaamd vrijwillig bij ons aangemeld, 
nadat ze wekenlang in de streek naar de Par- 
tisanen navraag hadden gedaan en na elke 
operatie ergens opdoken en informeerden, of 
ze zich niet bij ons konden aansluiten. 
Op een avond waren ze opgehaald en voor- 
lopig ondervraagd. Van hun verklaringen klopte 
niets. Ik las later de verhoren en Edgar, de 
Tsjechische luitenant, die uit het Duitse leger 
naar ons was overgelopen, betrapte hen samen 
met Kees en Lou, telkens weer op leugens: Ze 
waren géén Oostenrijkers, zoals ze beweerden, 
ze kwamen niet uit Linz, ze waren niet in 
Eindhoven van hun onderdeel afgeraakt. 
Een „tamme mof" — sommige „krijgsgevange- 
nen" waren na een tijdje zo betrouwbaar dat ze 
in burgerkleren rondliepen en allerlei werkjes 
voor ons opknapten — vertelde op een avond, 
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C/n < n een drietal vervolgen 
vertelt de schrijver van ons nieuwe verhaal, 
hoe de Limburgse KP. die bij het naderkomen 
van het front onder soms zeer hachelijke om- 
standigheden inde bossen leefde, een tweetal 
SS-ers fusilleerde. Enkele maanden geleden 
plaatsten wij — van dezelfde schrijver — reeds 
een ander verhaal over deze stoottroep, die zich 
in zijn bruggehoofd in de frontlinie wist te 
handhaven, ondanks het feit, dat de mannen 
aan handen en voeten gebonden waren door 
de zorg voor de tientallen Duitsers, die zij in 
de loop der tijd krijgsgevangen hadden ge- 
maakt. De ontsnapping van één enkele ge- 
vangene zou voor het kamp catastrofale ge- 
volgen kunnen hebben — reeds in het vorige 
verhaal werd dit duidelijk beschreven — en de 
uiterste maatregel, het fusilleren van een twee- 
tal zeer onbetrouwbare SS-ers, is in het licht 
van de omstandigheden, waaronder de KP-ers 
verkeerden, ook volkomen verantwoord. Maar 
toch was het — volgens de schrijver, die als 
KP-er dit alles persoonlijk meemaakte — door 
deze dingen soms zeer hard, om partisaan 
te zijn .... 
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dat ze over ontsnappen hadden gesproken. De- 
zelfde middag had één van onze jongens bij de 
ene SS-er, die zich stond te wassen, het kleine 
getatoueerde bloedmerk op zijn bovenarm ont- 

„Weten ze, dat ze morgen gefusilleerd worden?" 
„Nou.... ik geloof het wel.... ze zijn van- 
middag weer verhoord en daarna waren ze erg 
stil...." 
Daarna waren ze erg stil.... 
Het klonk gewoon, het was niet meer dan een 
half  spottend  constateren  van een  feit.  Maar 
voor  twee  mensen  was  de   doodstrijd  begon- 
nen    Van twee mensen was  de doodstrijd 
begonnen.... of nee, iets dat wellicht nog er- 
ger was: een lang en martelend wachten, nadat 
ze bij de verhoren in een van de barakken iets 
nieuws hadden geraden. Het besluit, dat geno- 
men was, deed de koude, zakelijke vragen van 
Edgar anders klinken, zij rieden de verborgen 
zin, die er in lag, want „daarna waren zij erg 
stil...." 
„Er gebeurt natuurlijk vannacht iets die lui 
breken uit, zo zeker als we hier staan." 
„Waarom hebben ze het van tevoren al tegen 
hen gezegd.... morgenvroeg was toch tijd ge- 
noeg geweest...." 
„Maar ze hébben nog niks gezegd...." 
„Nou ja, maar...*." iedereen zweeg. 

\K7e liepen achter elkaar de weg door het bos 
af. Het natte zand dempte ieder geluid. 

Ik herinner me nog goed, hoe mooi de avond 
was. De regen had opgehouden en er waren 
/geuren van vochtig najaarsgras en de sterke 
harsreuk van natte dennen. 
Hier en daar blonken plassen in een oud karre- 
spoor. 
Het was heel stil. Ergens floot een merel in de 

De loopgraaf langs het 
verblijf van de gevangenen. 
Deze loopgraven waren om 
het hele kamp gegraven, 
terwijl op vier hoge punten 
mitrailleursnesten waren 
aangelegd. Twee daarvan 
waren bezet met mitrail- 
leurs, de anderen met ge- 
wone machinepistolen. 

dekt en na een nieuw verhoor bekenden ze 
SS-ers te zijn. 
„Gaan jullie vanavond de wacht in....? Dan 
zijn jullie morgen ook bij het executie- 
peloton " 
Ik geloof, dat er waren, die afgunst in hun 
stem hadden, toen ze het zeiden, maar niemand 
was afgunstig op de nacht die voor ons lag. 

top van een boom en het lage hout lag reeds 
verdronken in een fijne, melkig-witte nevel. 
Wanneer je naar het kamp ging, zei je meestal 
niet veel. Het was veiliger, om niet veel te 
praten en er waren dagen, vooral later, dat de 
gebeurtenissen je zwijgzaam maakten. 
Ik dacht dikwijls aan thuis. Ze waren al be- 
vrijd en over ons hing nog steeds de dreiging 



van onverwachte razzia's en mensenjachten. 
Bovendien was er nog het kamp. Waar je ook 
liep in de uitgestrekte bossen, het weten, dat 
er ergens tussen de dennen een aantal barakken 
waren, waarin je zelf meestal leefde, waar 
„krijgsgevangenen" bewaakt werden en van 
waaruit alle overvallen en sabotagedaden wer- 
den gedaan, maakte dat het nooit geheel uit je 
gedachten verdween. Het was de veilige, maar 
tegelijkertijd verontrustende achtergrond van 
al je gedachten: een vreemd opwindend ge- 
heim, dat je niet losliet. 

Ik herinner me, dat er niet veel gesproken werd 
over  „idealisme".   Soms  zei  iemand  alsof  hij 
zich schaamde voor grote woorden:  „Nou ja, 
je wéét toch, waarvoor je vecht...." 
Dat was alles. 
Ook van eikaars verleden wisten we weinig. 
Een enkele maal hoorde je over vroegere sabo- 
tage, hoe een trein eigenlijk precies ontspoord 
was, hoe die of die overval was uitgevoerd, 
die deze of gene provocateur had neergescho- 
ten. 
Degenen, die het zelf gedaan hadden, spraken 

De opgang naar (jén van 
de mitrailleucsnestén. Alle 
vier waren als een rotonde 
uitgegraven. Tweemaal per 
dag werden daar alarmoefe- 
ningen gehouden. 

Ik geloof, dat we allen zo nu en dan bang wa- 
ren, maar het besef, dat we, wanneer het er op 
aan kwam, móésten vechten en dan zeker met 
eenzelfde verbeten wanhoop elkaar zouden heb- 
ben verdedigd, omdat er geen alternatief was, 
gaf een vreemde steun. 
Men verzweeg zijn kleipe angsten, de groep als 
zodanig zou ongetwijfeld tot het laatste gevoch- 
ten hebben. Onze grootste angst was niet de 
dood, maar het gewond in handen van de 
moffen raken. 

er nooit over. Er was er één, Paul, die uit een 
dwangarbeidskamp in Noord-Rusland was ont- 
snapt. Hij was hard. Hij ging als het moest over 
lijken. Hij was niet hard, hij was steenhard, 
maar het was een prachtkerel en toen hij me 
een keer over z'n meisje vertelde, wist ik, dat 
zijn handen ook zeer zacht konden zijn  
Ja, dit vechten was een vechten uit noodza'ak. 
We verlangden zeer naar de bevrijding, maar 
wilden ze verdienen. 
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Onder het vale licht der lage lampen. 
in een stad die langzaam sterven gaat, 
slenter ik dromend door de avonddampen 
wijl een klok haar negen slagen slaat. 

Langs de buizen schuurt een kille wind 
en gaat klagend door' berooide bomen, 
waar de stad baar laatste lusten vindt 
staat een standbeeld argeloos te dromen. 

Een hond gaat snuffelend' door de straten 
en in de hoge huizen brandt het vuur en licht; 
mensen, die nog even staan te praten, 
brengen elkaar een groet en doen de deuren dicht. 

Hachtl Maar aan de havens bruist het leven 
en knarsend gaat een kraan van schuit naar wal; 
een boot, die het laatste sein gaat geven, 
vaart naar een land waar Holland léven zal. 

R O N  P B L I K 
(vervolg hoofdartikel). 

raad de grote terreur ongehinderd door zal laten 
gaan; het knoeien in kleine problemen de zaken 
verder zal compliceren, en de rechtsbasis van de 
raad, geknauwd in de behandeling van de Indi- 
sche kwestie, zich verder zal misvormen tot een 
machtsbasis. En dat, terwijl de enige basis voor 
de vrije staten, het vormen van een internationale 
rechtsorde is. 

Ja, die Indische kwestie geeft althans ons land 
tenslotte enige hoop. In Indië is eindelijk recht 

gedaan; ons volk en onze regering hebben de 
moed opgebracht hun plicht in en voor het volk 
van Indië te doen. Indien nu maar door de inter- 
nationale druk onze houding niet vertroebeld 
wordt, b.v. door andermaal onderhandelen met 
hen, die voorheen onbekwaam en onwillig waren. 
Dat gevaar blijft dreigen. 
De veiligheidsraad wil ons die weg op laten gaan, 
blijkens vele felle redevoeringen en vele duide- 
lijke resoluties. Een armzalige vertoning. Wat 
een lef tegen een klein landje, wat een recht als 
men naar China, Berlijn, Griekenland, Hongarije 
(Mindszenty) enz. enz. ziet, als men bedenkt, 
dat de raad zich niet met interne conflicten der 
landen mag bemoeien. Nu, de samenstelling is 
er dan ook naar. De Amerikanen hebben een al- 
gemene politiek voor het Oosten, die intussen 
schitterend gefaald heeft, en aan die politiek 
hangen ze ons probleem op, niet beseffend, dat 
hun koers niet alleen elders, maar ook in Indië 
zou falen. Ze zijn niettemin dom en arrogant ge- 
noeg om te pogen ons hun dwaasheid en onrecht 
op te leggen. 
De Engelsen en Fransen knokken in Voor- en 
Achter-Indië, maar houden zich in de raad van 
de domme, of vallen ons af. De vertegenwoordi- 
ger van Columbia, zei mij onlangs iemand, moet 
iedere dag met zijn regering bellen om te vragen 
of zijn president nog aan 't bewind is, en zei hij, 
de vertegenwoordiger van China wordt bij wijze 

- van spreken stervende de vergadering binnenge- 
dragen. Voor de grove belangenpolitiek van Au- 
stralië schieten onze woorden te kort. De Rus, 
met zijn satelliet, weet wat hij wil: de afbraak 
van alles, \ivat niet communistisch is. 
Wel, dat is zo ongeveer het college, dat ons 
optreden in Indië veroordeelt. 
Maar zelfs indien deze raad het ons niet te 
lastig zal maken, is 't nog te gewaagd om te 
zeggen, dat de Indische kwestie weldra tot het 
verleden zal behoren. Zo'n struisvogelpolitiek zou 
ons op een verkeerd spoor brengen. Wij zullen in 
Indië zeer reëel te doen krijgen met de revolu- 
tionnaire, communistische activiteit, die in de 
afgelopen jaren is voorbereid en ook allerlei lie- 
den heeft bekoord, die, zonder communist te zijn 
nog wel voor de guerilla-strijd te activeren wa- 
ren. De praktijk zal moeten leren, in welke 
mate die activiteit de opbouw zal verstoren of 
zelfs onmogelijk zal maken. Gelet op de vaardig- 
heid der communisten is het althans dwaas, te 
menen, dat we op dit punt geen moeilijkheden 
zullen ondervinden. 

■LVl en ziet, de situatie bij het begin van 1949 
is van twee kanten te bekijken; ik voor mij pre- 
fereer de laatste, want die is reëler. En dan 
hebben we nog maar de verschijnselen aan de 
oppervlakte beschreven. Als men de moeite neemt 
erachter te kruipen, ziet alles er nog heel wat 
ernstiger uit. 
Maar daartoe moet men de tactiek van het com- 
munisme doorzien en verstaan, wat daarachter 
zit. En daartoe moet men het gebrek aan strate- 
gie van de vrije staten doorzien en verstaan, wat 
daarachter zit. Dat complex willen v/e een vol- 
gend maal in ogenschouw nemen. 

H. v. R. 

Ham. de Jong. 
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2 0 00   JAREN 
Prof. Joad, een bekende wijsgeer, vertelt: 
Toen ik een jonge man was en voor het eerst 
naar Londen kwam, wilde ik leren spreken. 
Daarom ging ik geregeld iedere Zondagmiddag 
naar Marble Arch, om achter de geheimen van 
de welsprekendheid te komen. 
Ik luisterde naar een man, die over het Chris- 
telijk geloof sprak. Hij sprak o.a. over naasten- 
liefde. Uit de menigte interrumpeerde een toe- 
hoorder, die er vuil en slordig uitzag. Hij zei: 
„Ja, naastenliefde, het is me wat moois! Je 
moet nu eens in de wereld kijken, na 2000 jaar 
Christendom!" 
Bliksemsnel kwam als antwoord: „Ja, beste 
kerel, en er is in de wereld al heel wat langer 
dan 2000 jaren water, en dan moet je jouw 
nek eens zien!" 

mmm 



Het behoeft wel geen betoog, dat vele 
oud-illegale werkers teleurgesteld en dat 
sommigen onder hen zelfs zeer verbit- 

terd zijn. Deze stemming behoeft ons niet al 
te zeer te verwonderen. Immers, bijna een 
ieder, ook zij die buiten het verzet stonden, 
heeft het kunnen ervaren, dat deze tijd wel 
heel anders is, dan die welke men zich had 
gedacht toen wij nog leefden onder het 
Duitse juk.-Toch heb ik mij ernstig afge- 
vraagd: mochten wij hoop koesteren op een 
betere gemeenschap? Mochten en konden 
wij verwachten, dat het mensdom anders 
zou zijn — verdraagzamer, milder — dan het 
was voor het uitbreken van de tweede wereld- 
oorlog en het ondergaan van die geweldige 
wereldnood? Om op deze vraag een ant- 
woord te kunnen geven, geloof ik, dat wij 
ons inzonderheid moeten bepalen tot ons 
persoonlijk leven. Zijn wij, wij zélf, zo ge- 
heel anders dan vroeger, vóór de oorlog? 
Zijn wij minder egoïstisch? Minder haat- 
dragend? Is in ons leven het oprechte ver- 
langen gegroeid naar waarachtige gemeen- 
schap? 

Ik weet: het zou al te dwaas zijn, te ver- 
wachten, dat na de bevrijding een tijdperk 

zou aangebroken zijn van ware broeder- 
schap. Het leed kan voor de mens worden 
tot de weelde van zijn ziel, doch ook kan 
hij er door verhard worden en zich in wan- 
trouwen en haat afwenden van zijn Schep- 

'f ^J uJi eu ^J aak 'i * 

per. Indien wij enige verwachtingen dien- 
aangaande zouden mogen koesteren, dan 
moeten we in ieder geval die eis stellen aan 
ons Christelijk volksdeel, dat op een geheel 
andere  wijze   de  beproeving   der   bezetting 

j Een volk heeft alleen toekomst, wan- 
\ neer de jeugd leert verstaan, dat slechts 
1 cfoor de waarachtigheid des harten een 
I ware gemeenschap mogelijk is, en dat 
\ hiervoor alleen het goede fundament 
\ kan zijn: Jezus Christus en Dien ge' 
\ kruisigd. 

heeft ondergaan en doorstaan dan zij, die 
met God en Zijn gebod niet' rekenen. 
Ik herinner me een avond uit de hongerpe- 
riode. Er was totaal geen eten meer in huis 
en wij zaten bij elkaar en zongen psalmen. 
Men zou kunnen zeggen: psalmen in de 
nacht. Neen, dat was geen overdreven 
vroomheid of een stichtelijk gedoe zonder 
inhoud. Het was een zielsuiting in de nood 
waaruit het vertrouwen sprak.Vertrouwen 
op God! Toen we tegen het middernachtelijk 

Kerstfeest onder de Palmbomen * 
y 

EEN BRIEF VAN „FRITS DE ZWERVER". 

Kort na het samenstellen van dit blad, ontving de redactie een 
tweetal brieven van „Frits de Zwerver", die — zoals onze lezers 
weten — als legerpredikant dienst doet in de tropen. 
De redactie vond nog gelegenheid, één der brieven in dit nummer 
te plaatsen. De tweede brief wordt dan in de volgende uitgave 
opgenomen. 
In een begeleidende brief verontschuldigt Frits zich, dat hij voor 
ons Kerstnummer geen copy heeft gezonden. Zijn tijd was voor 
de Kerstdagen te bezet, omdat hij alles in het werk wilde stellen 
om de mannen van het onderdeel, waarbij hij is ingedeeld, nog voor 
de Kerstdagen te doen demobiliseren. Door de politionele actie is 
dit echter geheel anders verlopen, dan men had gehoopt. Hij eindigt 
de betreffende brief met een hartelijke gelukwens aan ons allen 
voor het Jaar 1949. 

/a, dat is weet voorbij. Maat wij hebben Ketstteest gevietd om nooit te vetgeten. De staf van 2—5 R.I. 
lag in Wlingi en de jongens op vetschillende posten ovet een afstand van ongeveer 50 KM. 

Het was 25 Decentbet. De jongens wisten nauwelijks, dat het Ketstleesf was. Velen hadden dtuk wetk en 
konden netgens andets aan denken. Onze eerste dienst was onder een overkapping van het stationsgebouw 
met een vijftiental jongens. 
De Aalmoezenier was met zijn jongens in een loods op het stationsemplacement. Wij hebben daar gespro- 
ten over de engelenboodschap: „Zie ik vetkondig u grote blijdschap". Wij hebben gezongen en gebeden 
voot ons, maar vooral ook voor hen die in Holland wonen en die ons lief zijn. 
Van hier uit trokken we naar de posten. 
Ik zat met mijn jongens op een hoogte. De Pater zag ik een eindje verder op de berm van de weg zijn 
dienst houden. Mijn jongens hadden plaats genomen op een paar matjes. Zo hebben we onder een palm' 
boom het oude Evangelie gelezen, gezongen....  en het ons ingedacht. Om nooit te vergeten. 
Er kwam blijdschap in ons hart. De boodschap drong door tof in het diepst van onze ziel. Ook voor ons, 
in de timboe, wetd het Kind geboten. 
Het was immets:   ,A l   den   volk e". 
We moesten weet vetdet. Op een andete post wetd hef  hethaald.   's Middags   tegende  het.   Een   samen' 
komst  buiten  was  uitgesloten.    Toen    maar   in   een kamponghuisje. 
Daar stond ik met mijn rug tegen een post. En de jongens zaten op hun tempatjes. Heel anders dan een 
kerkdienst  in Holland.  Geen orgel....  ons  zingen  ging niet best. En toch....? 
Wij dachten aan de  herders. Zij gingen   naar een stal. 
Voor ons was het Kerstfeest in een loods, onder een palmboom, in een kamponghut. 
We wilden op Kerstfeest zo gtaag thuis zijn. Velen van ons hadden het gehoopt en vetwacht. Het ging 
niet door. 
We hebben tegen elkandet gezegd: „Vandaag wordt er in honderden kerken voor ons gebedenT' 
Postverbinding is er niet meer. Maar nog  wel  via Gods   troon.   Deze   verbindingsweg   is   de   weg   des 
gebeds.   Voot elkaar bidden! Laten  wij dat  blijven doen! Het wordt voor U in Holland en voor ons hier 
nog zwaar. De zuivering zal een moeilijk werk zijn. 
Schrijf veel en goed. Wi/s Uw man of verloofde of kind, de weg naar Boven. 

Wat  de   toekomst  brengen  moge 
My   geleidt  des  Heren   hand 
Moedig  sla  ik  dus  de ogen. 
Naar  het onbekende   land. 

uur even stil waren en mijn vrouw voor het 
raam ging staan, hoorden we eveneens 
psalmgezang uit de woning van onze buren. 
Even luisterden wij verbaasd en lag de stilte 
tussen ons. Toen zei mijn vrouw: 
— Hoor je dat? Bij W. zingen ze ook. 
— Ja, ze zingen ook psalmen, antwoordde ik. 
Meer werd er niet over gezegd. Onze zin- 
gende buren waren geen kerkmensen; hun 
kinderen gingen naar de openbare school en 
voor de oorlog waren ze lid van een der 
uiterst linkse politieke partijen. Tóch zongen 
ze psalmen. Psalmen in de nacht! Het is 
moeilijk te beschrijven, wat er in stilte eigen- 
lijk in mij omging. Was het dan werkelijk zo 
vreemd, dat deze mensen ook psalmen zon- 
gen? Dat zij liederen opzonden als een ge- 
bed om redding uit deze steeds stijgende 
nood? Wat wist ik eigenlijk van de zielen 
van deze mensen? Eén ding wist ik echter 
zeker: hier werkt God! Ook heb ik me in 
dat ogenblik afgevraagd, of het kan zijn, dat 
God bezig is om in deze grote nood een fun- 
dament te leggen, waarop het na de bevrij- 
ding mogelijk zou zijn een nieuwe, ware ge- 
meenschap te bouwen; op het enige goede 
fundament:  Jezus Christus! 
De bevrijding kwam. 
En nu zou het wel zeer farizeïstisch zijn om 
te zeggen: het is me onmogelijk geworden 
om met mijn buurman samen te werken. Ze- 
ker, hij zingt geen psalmen meer en het oude 
leventje van vóór de oorlog, zonder God, 
gaat door. Doch wie geeft mij de zekerheid, 
dat in die ziel van mijn buurman niet is 
overgebleven een vonk van Gods liefde, die 
misschien eerder tot ontvlamming zal komen, 
dan bij mij, die aan moeders schoot reeds 
bidden leerde? 
Ik wil met deze korte aanhaling uit de be- 
zettingstijd slechts aantonen, dat wij ver- 
anderd zijn. Dat niet alleen mijn buurman 
geen psalmen meer zingt, doch, dat ook ik, 
en velen met mij, de nabijheid van God niet 
zo intens meer beleven als in de bezettings- 
tijd. 
De nood van de bezettingstijd heeft echter 

ook z'n keerzijde gehad en ik geloof, dat 
die zich in deze dagen nog sterk laat ge- 
voelen. 
Het egoisme, de schraapzucht werd ten 
spits gedreven en een ieder vocht — vooral 
in de hongerperiode — voor zich .zelf. Die 
verderfelijke geest heeft zich in ons volks- 
leven vaster genesteld dan de broeder- 
schapsmentaliteit. Men duwt, dringt en 
werkt met de ellebogen alsof wij als volk, 
als gemeenschap, nimmer een diepe en afgrij- 
selijke nood hebben gekend. Men moet op 
de spitsuren maar eens een kijkje nemen bij 
de tramhaltes of bij het binnenkomen van 
een trein op één onzer grootste en drukste 
stations. Kijk eens naar die gelaatsuitdruk- 
kingen, die ogen. Zie eens naar de vrouwen 
en meisjes, die zich verdringen voor de poor- 
ten van de warenhuizen wanneer er kousen 
of een ander begerenswaardig artikel ver- 
krijgbaar wordt gesteld. Indien er geen po- 
litie zou zijn, werd het een waar slagveld. 
Het zijn maar kleine dingen, doch daarom 
juist zo tekenend voor de hedendaagse men- 
taliteit. Op geraffineerde wijze gaat het 
evenzo in de hogere kringen en in de han- 
del. Ik ben er van overtuigd, dat wij, on- 
danks alle acties van vernieuwing, herstel- 
en wederopbouw, geen zier verder komen 
op de weg naar een betere volksgemeen 
schap. Ons volk ziet niet de grote belangen 
voor zijn toekomst. Het leeft bij de kleine 
materialistische dingen van de dag. Het is 

(Vervolg op pag. 8) 



in   memoRiam 

]. q. Rotman 
geboren 1  Juni 1904 

overl. in Dachau 12 Pebr. 1945 
Manulacfurier 

k. QORteR 
geboren  5 November  1905 

vermist in Duitsland 
Bedrijfsleider 

A. kAltCR 
geboren  11 November  1904 
gesneuveld 21 Maart 1945 

Groothandelaar 

In dit en het volgende nummer herdenken we de gevallenen 
van het Drentse dorp Nieuw-Amsterdam, dat in de strijd 
van het verzet zo een hoge tol heeft moeten betalen. 

]. AkkeRrmn 
geboren 17 October 1898 

overleden  27 Pebr.  1943 in 
Vaihingen. 

r*\ e mens groeit, naarmate hij zich groter dingen tot 
L-y taak stelt. Zo ooit de waarheid van dit dichters- 
woord werd bewezen, dan is -het wel geweest in de 
geschiedenis van het verzet. 
Zij, die uit innerlijke aandrang verkozen te werken 
voor het herstel van recht en gerechtigheid, werden 
in en door dat werk verder gelouterd en uitgeheven 
boven zichzelf. Wie dat niet beseft, verwondert zich 
mogelijk over zovelen, die hij vroeger meende te kennen 
als weliswaar achtenswaardige, maar toch heel ge- 
wone en soms zeer eenvoudige lieden, doch wier plichts- 
betrachting, moed en nobele grootheid later zo glanzend 
naar voren traden in het uur des gevaars. 
Tot in de kleinste dorpen en gehuchten werden zij ge- 
vonden, mannen en vrouwen, die hun leven veil hadden 
voor het welzijn van hun land en volk, die deden wat 
hun hand vond om te doen, zonder omzien en zich niet 
storend aan de lauwen en lasteraars voor wie geen 
offer heilig is; zelfs niet het hoogste, dat iemand bren- 
gen kan, zijn leven. 
Maar gaat men hun geschiedenis na, dan is veelal een 
langzame groei naar en in de illegaliteit aan te wijzen, 
veel meer dan een zich plotseling storten op dit ge- 
vaarvolle werk uit lust tot avontuur. 

^ o was het ook te Nieuw-Amsterdam, waar toch 
*-' uiteindelijk een relatief zo hoog aantal verzets- 
slachtoffers is gevallen. 
In 1941 begon het verzet hier met de hulp aan uit 
Duitsland ontsnapte krijgsgevangenen van allerlei na- 
tionaliteit, die de grens overkwamen en te Nieuw- 
Amsterdam werden opgevangen, verzorgd en verder 
getransporteerd. Vooral Wilko Emmens, Andries Kalter 
en Jacobus Rotman speelden hierbij een grote rol, ter- 
wijl ook anderen als Klaas Gorter en Jacobus Akker- 
man hun medewerking verleenden. 
Een veilige route via België naar Frankrijk werd ge- 
zocht en gevonden. Vooral Rotman en Kalter bege- 
leiden een groot aantal personen naar Goirle, waar 
voor verder transport werd gezorgd. 
Dit ging door tot Juli 1942. Door verraad kwam toen 
de SD op het spoor en de beruchte rechercheur De 

Wat baat de moord aan al dit jonge leven ? 
Zij dronken kort. maar diep. uit 's levens bronl 
Zij hebben door hun sterven meer gegeven 
Dan veler jaren soms ons geven kon. 

Kruyf uit Assen arresteerde Rotman en Akkerman. 
Via Assen en Vught werden zij achtereenvolgens naar 
verschillende Duitse concentratiekampen gevoerd. Ak- 
kerman was de eerste Nieuw-Amsterdammer, die zfln 
menslievendheid en vaderlandsliefde met de dood moest 
bekopen. Hij overleed in 1943 in het kamp te Vaihingen. 
Rotman werd eerst naar Natzweiler, later naar Dachau 
en tenslotte naar Ebensee gevoerd, waar hij op 12 
Februari 1945 van uitputting stierf. Kampgenoten, die 
het leven er afbrachten, vertelden later van zijn on- 
overwinnelijk optimisme en hulpvaardigheid voor zijn 
medegevangenen. Zij zullen „Japie", de kleine man met 
de hese stem en het vriendelijk gemoed, nooit vergeten. 
Emmens en Gorter werden ook verhoord, maar wisten 
zich er uit te praten. Gelukkig, want belangrijk werk 
was voor hen nog weggelegd. Andries Kalter kon 
zich door de vlucht naar Overijsel aan zijn arrestatie 
onttrekken en ontwikkelde zich daar tot één der groot- 
ste leiders van het verzet in Oost-Nederland. Beroemd 
en gevreesd werd hij als KP-leider onder de naam Dries. 
Als zodanig werd hij reeds eerder in dit blad herdacht, 
doch, daar het begin van zijn loopbaan te Nieuw-, 
Amsterdam lag, is het ons een behoefte, zijn naam ook 
in dit overzicht te vermelden. 
Toen de Jodenvervolging begon liet Nieuw-Amsterdam 
zich ook niet onbetuigd. Vooral Emmens en Dirk van 
Ekelenburg deden veel voor de joden en hadden jaren- 
lang zelf joden en andere onderduikers In huis. 
Emmens was intussen tot Plaatselijk Commandant der 
OD benoemd en werd meer en meer de centrale figuur 
in het verzet te Nieuw-Amsterdam, ook op het gebied 
van het LO-werk, waarbij hij trouw terzijde werd ge- 
staan door mannen als Van Ekelenburg, Dirk Bosman 
en Gorter. 
In Juli 1944 volgde een nieuwe slag. Tengevolge van 
verraad werd Gorter door de landwacht gearresteerd. 
Via Assen en Amersfoort werd hrj naar Neuengamme 
gevoerd. Nooit hebben zijn vrouw en kinderen en vrien- 
den meer iets van hem gehoord. Aangenomen moet 
worden, dat ook deze dappere vaderlander is omge- 
komen In de strijd voor de vrijheid. 

(Wordt vervolgd.) 

Zij vielen naamloos; maar wat zijn hun namen? 
Zij zijn ons deel. zij zijn ons bloed, zij zijn ons zaad. 
Om deze korrels balt een vuist zich samen 
In voor vaii bloed ontkiemt uit hen de daad! 

Uit: GcdcndtcliuMk 1940—I94S) 
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VOOR DE 
BOVENSTE 
PLANK ? 

„DE BOCHT VAN DE WEG" 
door A. Madou. Uitg. Van Loghum 
Slaterus,  Arnhem. 

I e   schrijver   van   deze,    104 
bladzijden    tellende,    novelle 

betreedt   een  nog   vrijwel  onont- 
gonnen   gebied,   als   hij   verhaalt, 
hoe de hoofdpersoon, een Neder- 
landse dokter, na jaren in Duitse 
concentratiekampen     te     hebben 
doorgebracht,    bij    de    bevrijding 
opnieuw in dit leven moet leren 
lopen.    Onder   Amerikaanse   lei- 
ding  verzorgt hij  de zieken  van 
een naburig  kamp  en  tijdens dit 
werk   wordt   hij    keer   op    keer 
geconfronteerd   met   de   vrijheid, 

die hem — en zijn lotgenoten — eigenlijk nog een 
beetje te machtig is. Hij wil de kleine bewijzen van 
het bestaan  dier  vrijheid  zo  diep  mogelijk  genieten, 
maar tegelijk weet hij, dat niet de nieuwe motor, die 
hij van de Amerikanen krijgt, niet de sigaretten of de 
regenjas — zijn  innigste wens — hem tenslotte be- 
vredigen   zullen.   De   anderen   in   zijn   omgeving,   de 
Duitse    verpleegster,    de   Amerikaanse    soldaten    en 
officieren,   kunnen   hem   niet   helpen:   zij   staan   voor 
hetzelfde probleem. 
Twee bochten in de weg; de bocht, die het kamp, 
waar hij gevangene was, aan zijn oog onttrok, en 
de bocht, die bij zijn terugkeer het uitzicht opent op 
zijn huis, waar hij opnieuw met zijn praktijk zal 
moeten beginnen. Daartussen ligt de weg, die in deze 
novelle wordt beschreven, een episode, waarin de 
dokter zich de wetenschap eigen maakt, dat zijn ver- 
stoord evenwicht niet te herstellen is van buitenaf; 
hij zal deze correctie zélf moeten verrichten. 
Het boek geeft geen oplossing; gewonnen is het 
bewustzijn, dat werk en gezin hem wachten, dat hij 
zich daar opnieuw een plaats zal moeten veroveren; 
de kracht, waaritl hij dit moet volbrengen, blijft ver- 
borgen en het verhaal eindigt met de woorden: „Ont- 
roerd en scheldend op mezeM, voel ik, dat ik een 
wrak  ben". 
Los van dit verhaal staan de duizenden, tienduizenden 
onder ons; als deze dokter zoekend naar een nieuw 
begin, naar de kracht om te beginnen en steeds weer 
pijnlijk-bewust van de door oorlogservaringen ontstane 
verzwakkingen. Misschien, dat over vijf of tien jaar 
het verhaal geschreven kaï* worden van de weg, zo- 
als hij nu na de tweede bocht voor ons ligt  

„OPEN VENSTERS" door Jan Bosdriesz. 
Uitgave:  „De  Tijdstroom",  Lochem. 

p" en kleine bundel gedichten van een gevangene 
in het kamp Vught, die op 20 Mei 1945 in Duits- 

land, ten gevolge van de doorgestane ellende, over- 
leed. Bosdriesz is geen dichter, maar zijn werk 
getuigt van een diep, blijmoedig geloof in God. Dat 
geloof heeft hem gesterkt op de lijdensweg, die hij 
moest gaan, omdat zijn overtuiging hem dwong woor- 
den te spreken, die niet met de Duitse opvattingen 
overeenkwamen. Gedichten als deze zijn niet geschre- 
ven omwille van de schoonheid, zij zijn de getuigenis 
van een onaantastbare vreugde, die niet uit te spreken 
is, die gezongen wil zijn. 
Een van de meest zuivere gedichten is „O, als een 
witte kaars te zijn", waarin we de dichter zelf gete- 
kend zien, waarin hij misschien zijn diepste en zuiver- 
ste ontroering gelegd heeft: 

„Ja, als een zuiv're kaars te zijn 
zo recht en rein 
en maar te branden; 
te branden tot Gods heerlijkheid, 
trots alle stormen van de tijd, 
opbranden in Zijn handen." 

De  dichter  schreef  deze  regels  in   1940;  zijn  latere 
, werk, afkomstig uit Vught, getuigt ervan, dat hij na 
de jarenlange pijn van het vuur, als een kaars in Gods 
handen is opgebrand. 

KEES. 
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raumwem» 
gij Zeepfabriek „De Klok" te Heerde 

is een plaats in de rayons 
a. N.-Holland (met inbegrip van A'dam), 
b. Friesland, 
beschikbaar voor hen, die 

Vk'   enthousiast zt/n en volhardend, 
"k   werkelqk medewerker willen zijn, 
ïf   ervaring hebben in de verkoop van 

merkartikelen aan  de  winkeliers, 
-k   en niet ouder zijn dan 35 jaar. 

Bovendien moeten zij reeds in het 
rayon wonen. 

Wie hierin zijn kans ziet, schrijft aan 
Zeepfabriek „De Klok" te Heerde, afd. 
Personeelszaken. 

Bty anA U p&aata U-O-OA, een. 

^   Woning- 
stoffeerder 

welke volledig met het vak op de 
hpogte is. 
Brieven met uitvoerige inlichtingen 
aan D. K L A M E R. A-STRAAT 17, 
GRONINGEN. 
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=        De Stichting KP.-Utrecht heeft besloten om op 

* Woensday 26 ianuari 1043 | 
= een    grote   feestavond    te   houden    voor    de        = 
= vrouwen van onze gevallen vrienden, LO.-ers, 
= KP.-ers    en    medewerkers    van    '40-'45    uit 
1 Utrecht en omgeving. = 
= De avond wordt gehouden in het Gebouw  voor        = 
§ Kunsten   en   Wetenschappen,   Mariaplaats   te 
1 Utrecht. 

Zaal open 19 uur 
| Aanvang  19.30 uur 

TïiiiiiiiiiMiiiiriiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiMiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinTi 

TUD   EN   TAAK 
(vervolg van pag. 6) 

maar een gering deel van ons volk, dat be- 
langstelling heeft voor staatkundige, cul- 
turele en politieke vraagstukken, welke toch 
van zulk een groot belang zijn voor ons 
volk en zijn toekomst. De massa gaat er aan 
voorbij en die massa is stukken groter dan 
vóór de oorlog. Van politiek willen velen 
niets meer weten; ze wenden zich af met een 
smalend lachje en zeggen; het is vuilig- 
heid! 
Echter, het constateren van deze houding 
en mentaliteit alléén is niet voldoende. Men 
zal de weg en de middelen moeten aanwij- 
zen om te geraken uit dit steeds sterker trek- 
kende nihilisme. Vooral zullen wij ons bezig 
dienen te houden met de jeugd. Deze jeugd 
ia anders dan die van vóór de oorlog. 
Ze is radicaler, fanatieker en brutaler en 
heeft in de bezettingsjaren de mogelijkheid 
gemist tot normale ontwikkeling.  Hard  en 

meedogenloos is het leven hen komen over- 
vallen. Ze hebben hun ouders horen liegen 
en bedriegen en, in de ergste gevallen zien 
roven en stelen en zijn daartoe door hen zelf 
aangespoord. Het is zeker geen gemakkelij- 
ker taak zulk een jeugd terug te brengen in 
het goede spoor. Toch zal het moeten, wil 
ons volk nog een toekomst hebben, waarin 
ze met ere het rood-wit-en-blauw laat wap- 
peren'in vreemde landen en wereldzeeën. De 

•Nederlandse jeugd zal de betekenis van het 
principiële verzet moeten kennen verstaan, 
opdat zij ook daaruit kracht kan putten voor 
het verdere leven. De oud-illegaliteit kan 
hierbij een belangrijke taak vervullen en bo- 
venal zij, die eens aan dit verzet deelnamen, 
omdat zij zich daartoe geroepen gevoelden 
door het geloof in Jezus Christus. 

HARM. DE JONG. 
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* OVERPEINZINGEN * 

B ESTE VRIENDEN. 

Het regent. 
Niet zo maar een regentje, zoals U dat 
in Nederland gewend bent: die paar druppels 
aan een wolkenneus. Nee, het plenst hier in 
een wulps aandoende overdadigheid. 
Ik houd van dit soort regens; ze hebben iets 
milds, iets guls over zich: iets, wat de ge- 
mene, hardvochtige thuisfrontregens meestal 
ontbreekt. Nu moet ik erbij zeggen, dat ik 
niet op wacht sta, dat ik ook niet bezig ben 
om een patrouille te lopen over „wegen", 
waarop elke voetstap een soort politionele 
actie met de modder betekent, want dan is 
de moesson-regen allesbehalve om van te 
houden; nee, ik moet erbij zeggen, dat „ik de 
regen hoor zingen" ■— wel niet „uit mijn 
warme bed" (zoals de dichter Adama van 
Scheltema) — maar vanonder het zo' goed 
als waterdichte dak van een braaf door mij- 
zelf veroverde (zij het ook leegstaande) wa- 
rang. Ik heb een tafel en een stoel „gepe- 
lopperd" en zit nu maar wat naar buiten te 
kijken. Naar de regen. 
En naar de militaire auto's, die onophoude- 
lijk heen en weer rijden. 
En naar mijn pen, die nooit wil schrijven, 
wat ik allemaal zo graag zou willen vertel- 
len. 
Ik zou U zo graag willen vertellen — zó 
als ik het heb beleefd — over de jongens. 
Uw zoons, die zich zo uitstekend hebben 
gedragen tijdens de jongste acties, niet al- 

„DE ZWERVER" 
Weekblad -der 
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Uitgave van de •? 
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teen als soldaat, ook als mens: over de be- 
volking, die zo heeft geleden door ziekte, 
door honger en — veel erger nog ■—■ door 
onderdrukking en die nochtans de vrijheid 
van de „bezetting" niet goed durft te ruilen 
voor het verafschuwde Merdeka der Repu- 
bliek: over de negen gesneuvelden van de 
twee bataljons, waaraan ik ben toegevoegd, 
ja, over hen vooral. . 

^^   ITFI   i'T'» II"T"I   iilTn   tfTti   iiT»   iTii    'T» .UKUnC-JiC jflC J 

Op 17 December, des nachts, werd het 
bevel ontvangen om op te rukken. Er 

heerste een ernstige, maar niettemin opge- 
wekte stemming onder de manschappen van 
2-10 en 2-15 R.I. toen de gehate demarca- 
tielijnen werden overschreden. Eindelijk dan 
zou men af mogen gaan rekenen met het 
schrikbewind der Djocjase Merdeka-exploi- 
tanten. Binnen 12 uren werd een afstand 
van 20 KM. te voet afgelegd met als doel 
de bezetting van een belangrijke brug. Sinds 
die tijd is het gegaan van de ene plaats naar 
de andere. We zijn nu op weg naar Ma- 
dioen. Het gaat niet altijd even gemakkelijk. 
De meeste grote bruggen en vele mooie ge- 
bouwen en fabrieken zijn grondig vernield. 
Hier en daar treffen we ontzettende armoe- 
de aan. Vooral de Chinezen hebben het 
zwaar te verduren gehad. Onze jongens 
hebben een 200-tal uit een kamp bevrijd. 
Voor velen van hen kwam de bevrijding he- 
laas te laat. Onze militairen hebben hier geen 
lichte taak. Daar komt nog bij. dat voor 
„mijn" twee bataljons de repatriëringsdatum 
was   vastgesteld  op   resp.  27  September 
en 20 October j.l. In Maart zitten de mees- 
ten hier nu drie jaar. De kisten waren reeds 
naar huis vooruitgezonden. 
Toen hernieuwden zich de spanningen, ten- 
slotte resulterende in het bevel tot de aan- 
val. En tot nu toe — 7 Januari <— zijn negen 
jonge kerels gevallen. Óp Soerabaja en Ma- 
lang zijn de graven gedolven. Zij komen niet 
in Holland  terug   Mijn  gedachten  gaan 
uit naar de ouders, vrouwen en verloofden. 
We zouden zo graag iets voor de nabestaan- 
den willen doen, maar ik weet niet wat. 
Woorden kunnen zo versleten klinken aan 
het graf van een ferme, jonge man. zo vol- 
komen troosteloos. Persoonlijk ken ik maar 

één troost en ik zou willen, dat ieder, die 
verdriet heeft, die kende: de troost, zich en 
de zijnen het eigendom van Hem te weten, 
uit Wie, door Wie en tot Wie de mens is. 
God leeft en Hij geeft kracht op het gebed 
in elke nood. 
Verneem van mij het wondere verhaal, dat 
ik optekende uit de mond van enkele man- 
nen van 2-10 R.L 
Een groep van ongeveer 10 man raakte in- 
gesloten door honderden goed bewapende 
peloppers. Twee jongens waren reeds ge- 
vallen en ook de anderen stond het zelfde 
te wachten. Er was geen enkele uitweg meer 
dan    de   weg  naar  God.  In   afwachting 
van wat komen zou schaarde men zich, ver- 
scholen tussen de alang-alang, rond de ser- 
geant,  die zijn   zakbijbel opende  en   rustig 
begon  voor te lezen -het verhaal van de 
miraculeuze uitredding van Lot en zijn ge- 
zin uit het met de grond gelijk gemaakte 
Sodom (Gen. 19). De God van Lot, eeuwen 
terug, was ook de God, die Zich ontfermde 
over dat groepje* Nederlandse soldaten van 
2-10 R.I. tussen de alang-alang. Want toen 
zij opzagen, waren de peloppers weg en al- 
len keerden ongedeerd naar hun onderdeel 
terug. God, Die helpt in nood.... dat is maar 
geen schone suggestie, dat is troostende 
werkelijkheid. 
Vaders, moeders, vrouwen, verloofden. God 
maakt ons het leven niet gemakkelijk. Maar 
nooit voelt een mens Zijn troostende en ge- 
lukkig makende nabijheid meer dan wanneer 
Hij hem leidt in de diepste diepten van het 
leed. 
God nabij te komen, daarin ligt de zin van 
het leed "en daarin ligt de zin van ons ge- 
broken leven. Laten wij trachten het ook als 
zodanig te ervaren, gij, in het moederland, 
wij, hier in de tropen. 

Ik schrijf U dit vanuit mijn niet erg lek- 
■*■ kende warang. terwijl de regen van de da- 
ken gutst en militaire auto's onophoudelijk 
voorbij ronken. Ik hoor in de verte schoten 
knallen en ik kijk naar mijn pen, die nooit 
wil schrijven, wat ik allemaal zo graag zou 
willen vertellen. 
Doch als ge maar onthoudt, dat God U de 
kracht van Zijn nabijheid wil schenken, dan 
kan ik met een gerust hart de dop op mijn 
vulpen schroeven en eindigen met U allen 
het beste te wensen. 

Midden Java, 7 Januari 1949. 



c~>ckacik chttdKtfta t 
^Nnze wereldkampioen schaken heeft ge- 
^-^ sproken. 
En het is de moeite waard te horen, wat 
Michaël Botwinnik ons, schakers uit de we- 
reld der bourgeoisie, te zeggen heeft. 

Hoort — zegt het voort! 

„Het schaken leidt er bij de bourgeoisie toe, 
dat het spel wordt teruggebracht tot een leeg 
tijdverdrijf en dat de spelers gemaakt wor- 
den tot louter vaklieden." 

We hebben daarover lang en diep nagedacht, 
zoals schakers plegen te denken: de handen 
onder het hoofd en de ogen strak gericht 
op de 64 ruiten. We hebben de witte Ko- 
ning naar zijn mening gevraagd ert het is 
de moeite waard zijn woorden te beluis- 
teren. 
Hij begon met woorden van opperste be- 
wondering voor de Russische grootmeester. 
„Nooit — zo verklaarde hij ons — was er 
een meester, die onze hofhouding en ons 
leger wist aan te voeren, als deze Russi- 
sche Michaël. Wanneer hij de poorten van 
onze kastelen bewaakt, slaagt geen vijande- 
lijke krijgsmacht erin door te dringen tot 
onze privé-vertrekken. Nooit hadden wij 
durven dromen, dat meesters uit het nieuwe 
Rusland zich zouden opwerpen als zo fana- 
tieke verdedigers van de dragers van een 
Koningskroon. Wij zien daarin een diep- 
ingeworteld verlangen nog eens te kunnen 
terugkeren naar een staatsvorm, waarin het 
gekroonde hoofd weer met respect en eer- 
bied behandeld zal worden. Nooit hanteerde 
de Westerse bourgeoisie ons met meer res- 
pect dan de vaardige hand der Russische 
grootmeesters. 
Het schaakspel heeft glansrijk alle aansla- 
gen  op het „ancien  regime" weerstaan.  Ja- 

Ungezonden Mededeling) 

DOE G  E   W O  O   IV 
' Houd Uw mond als gewoonlijk rein met 

IVOROL en Uw neus ruim met 
DAMPO (verkoudheidsbalsem). Dit 
maakt in grieptijd minder vatbaar. En 
mocht U het onverhoopt toch te pak- 
ken krijgen, dan helpen SANAPIRIN- 
tabletten  U  er  spoedig   af.. 

HISTORISCH 
PERSOONSBEWIJS! 

Een in Friesland ondergedoken student 
wilde naar het Zuiden vertrekken. Hij liet 
daartoe zijn P.B. veranderen door de dok- 
ter, de specialist op dit gebied. 
De dokter bracht, de verandering snel aan. 
De student werd van 31 jaar nu 19 jaar 
oud. 
„Maar iedere mof, die mij aanhoudt en 
ogen in z'n hoofd heeft, ziet toch, dat ik 
niet zo oud ben?", vroeg de student min 
of meer ongerust. 
„Nou ja, het zou ook wel toevallig zijn, 
als je aangehouden werd", was het ver- 
bluffende antwoord, dat de student te 
horen kreeg. 

renlang hebben wij gebeefd bij de gedachte, 
dat de Gepeoe een revolutie in ons zwart- 
witte rijk zou ontketenen. 
Zou het rood der revolutie niet het wit heb- 
ben moeten verdringen? Met welk een fel- 
heid zou de strijd tussen het rode proleta- 
riaat en de zwarte reactie zijn ontbrand? En 
zou de witte Koning niet vervangen worden 
door een rode dictator? En onze dierbare 
Koningin en de Raadsheren door de Opper- 
ste Sovjet? Welk lot zou de paarden uit 
onze koninklijke stallen beschoren zijn? Ze 
hadden allang het veld moeten ruimen voor 
de tanks van het proletariaat. En de kaste- 
len zouden residenties van Kominform en 
Komintern hebben moeten zijn. En in dè 
frontlijn hadden de vertrouwde pionnen het 
veld moeten ruimen voor de agenten van 
de Gepeoe, die de hamer en de sikkel han- 
teren. m 

Alleen in de zwarte gelederen zou alles bij 
het oude kunnen blijven. 
En wee de Russische schaakmeester, die het 
zou durven wagen om de zwarte stellingen 
te betrekken, en te verdedigen tegen de op- 
dringende rode horden. Neen, alleen de^ 
aanval op de zwarte reactie zou hem nog 
zijn vergund. 
Maar tot rfu toe — niets van dat alles. De 
revolutionnairen spelen het oude spel der 
bourgeoisie. En zij zijn er meesters in. Tac- 
tiek en strategie, diplomatie en gevechtsma- 
noeuvres, het is alles in hun handen beter 
vertrouwd dan bij welke aanhanger van het 
feodale systeem ook. 
Voor hen werd het spel nooit een leeg tijd- 
verdrijf, zoals bij de aanhangers der demo-» 
cratie. Zij waren niet, gelijk de vertegen- 
woordigers van verouderde staatsinrichtin- 
gen, louter vaklieden. Zij spelen het spel als 
hoge levensroeping. Zeker, het vakmanschap 
is bij hen in vertrouwde handen. Maar het is 
meer dan dat. Zij leggen hun ziel in het spel. 
Nooit- vond een Koning trouwere dienaren 
dan onder de Russische grootmeesters. Nooit 
betere diplomaten. Nooit onbaatzuchtiger 
raadgevers. Nooit strijdbaarder helden. 
En daarom, zo besloot de witte Koning, is 
er nog hoop voor Rusland. Nergens ter we- 
reld is de belangstelling voor het spel der 
Koningen groter dan in de Sowjet-Unie. 
Heel het leven heeft men er omgevormd 
naar het Sowjet-model. Alleen aan ons Ko- 
ninkrijk heeft men niet durven raken. En de 
Russen vermeien zich daarmee, zowel in de 
huiskamer als in de tournooizaal. 
Is het te boud gesproken als ik concludeer, 
dat in de Russische ziel nog altijd leeft de 
gedachte, dat zij eens weer zullen geroepen 
worden, zich te scharen rond het gekroonde 
hoofd van een vorst? Diep in hun hart heb- 
ben zij er nooit radicaal mee afgerekend. En 
serieus bereiden zij zich voor om eens weer 
die strijd  te kunnen strijden." 

WER 
„DIE MÖRDER SIND UNTER UNS." 
„De Linie" vraagt zich af waarom Den Haag 
nog steeds delibereert over het voor en tegen 
van een publieke vertoning in Nederland van 
de eerste Duitse film van na de oorlog „Die 
Morder sind unter uns". Het blad oefent scher- 
pe critiek uit op de ambtenaarlijke barricade 
tegen de vertoning van deze film en noemt de 
vrees voor demonstraties tegen deze Duits spre- 
kende film „huichelachtig-overdreven gevoe- 
ligheid". 
— De titel staat ons wel aan. Wij vragen ons 
echter af of de huichelachtig-overdreven gevoe- 
ligheid niet eerder bij „De Linie" dan bij Den 
Haag aanwezig is. 

CHINA. 
De Sowjet-Unie heeft het verzoek van de 
regering van China om bemiddelend op te tre- 
den afgewezen en verklaard, dat zij onveran- 
derlijk het beginsel aanhangt van niet inmen- 
ging in de binnenlandse aangelegenheden van 
andere landen. 
— Als de vos de passie preekt, boer pas op je 
kippen. ^ A 
AMERIKAANSE VOORLICHTING. 
„De heer Drew Pearson is een zogenaamde 
radio-commentator en kan er zich op beroemen, 
dat een paar millioen Amerikanen zijn inzich- 
ten voor de hoogste wijsheid houden. De heer 
Drew Pearson heeft de Nederlandse politiële 
actie in Indië veroordeeld en in zijn commen- 
taar smalend gesproken van de tegenstand van 
Nederland tegen de Duitse invasie, die slechts 
vijf uren had geduurd. 
Drew Pearson heeft deze mededeling nog steeds 
niet herroepen. Geen enkele Nederlandse voor- 
lichtingsinstantie heeft op afdoende wijze — 
door een telegrammenregen, door het huren van 
zendtijd, door advertenties in alle Amerikaanse 
kranten — Drew Pearson weersproken. Geen 
enkele onzer millioenen verslindende overheids- 
voorlichtingsdiensten is op het idee gekomen 
om met de moderne publicistische hulpmiddelen 
Drew Pearson te vragen: of Rotterdam vóór, 
tijdens of na die vijf uur is gebombardeerd, of 
de slag in de Javazee vóór, tijdens of na die vijf 
uur heeft plaats gevonden; of de Nederlandse 
Marine-officieren hun Engelse onderscheidin- 
gen hebben verworven vóór, tijdens of na die 
vijf uur, en of wij de doden van het verzet 
tegen de Duitse overheersing soms voor niets 
gedenken?" 
— Met instemming overgenomen uit Elsevier's 
Weekblad. 

RODE INKTKOELIES. 
„In de Rolzaal te 's-Gravenhage, aldus lezen 
wij in „Oost Brabant", is van 12 tot 17 Januari 
een Griekse fototentoonstelling gehouden. Deze 
expositie heeft ongeveer 3500 bezoekers getrok- 
ken. Op een der bezoekdagen deed zich een 
incident voor. Een der bezoekers had een fles 
rode inkt bij zich en goot deze uit over een der 
foto's." 
— Van  welke  politieke  kleur  zou   deze   rode 
inktkoelie zijn? 

Botwinnik liet het hoofd zakken. 
Hij stond schaak-mat! AD. 

PSYCHO-TECHNIEK. 
Candidaten voor privé-secretaresse zou- 
den getest worden volgens de nieuwste 
methoden der psycho-techniek. 
Drie meisjes, die tenslotte overbleven, 
moesten tezamen de vuurproef doorstaan. 
„Wat is twee en twee?" vroeg de psy- 
choloog. 
„Vier" antwoordde het eerste meisje. 
„Twee en twintig kan het ook zijn", zei de 
tweede. 
„Twee en twintig óf vier..'.." probeerde 
het derde slachtoffer. 
Toen ze de  kamer uitgedribbeld waren, 
wendde de psycholoog zich triomfantelijk 
tot de chef: 
„Kijk, dat is nou psycho-techniek 1 Het 
eerste kind gaf het voor de hand liggende 
antwoord, het tweede rook lont en het 
derde probeerde listig te zijn. Nu, wat 
voor meisje kiest U?" 
De chef zonder, aarzelen: „Ik neem het 
blondje met de blauwe ogen". 
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POLITIEKE DELINQUENTEN 
De Schuld der Kerk. 

Alleen de kerk, zo was mijn laatste conclu- 
sie, kan tenslotte het volkomen verlossen- 

de woord spreken in het probleem der 
politieke delinquenten. Ze heeft voor de 
schurken en ploerten de boodschap: Bekeert 
U, want geen doodslager of dief of moorde- 
naar zal Gods Koninkrijk beërven, tenzij hij 
zich tot God bekeert! 
Ze moet al die mensen, die er helemaal geen 
beginsel op na gehouden hebben, duidelijk 
maken, dat ze desondanks achter het vaan- 
del van de anti-christ gelopen hebben en wei 
degelijk verantwoordelijk zijn; ze moet hun 
zeggen, dat deze on-principiële houding, hun 
grote zonde is en dat ze hebben te KIEZEN: 
vóór of tégen Christus! 
En de kerk zal aan de overtuigde Nationaal- 
Socialisten hebben te verkondigen, dat hun 
dwepen met de nieuwe leer, afgoderij van 
de ergste soort is geweest. 

Maar  dan zal de kerk, dan zullen wij 
allemaal, bereid moeten zijn ook zélf 

schuld te belijden! Anders stuiten al deze 
boodschappen af op rechtvaardige critiek. 
Neen, nu ga ik niet met de politieke delin- 
quenten meepraten en ik maak van deze 
schuldigen geen beklagenswaardige slacht- 
offers. 
Als ze herhaaldelijk aankomen met de be- 
wering: „Ik ga nooit meer naar de kerk, of 
althans niet, zolang ik in het kamp ben, en 
ik wil met een dominee of priester nooit weer 
iets te maken hebben, want daar heb ik er- 
varing van; ik ben zelf opgehaald bij de be- 
vrijding door een dominee met een geweer op 
schouder", dan weet ik heus wel, wat ik 
zeggen moet. Al heb ik dat dan persoonlijk 
niet gedaan, de vraag was: zit U hier te- 
recht, ja of neen? Zo ja, dan mocht natuur- 
lijk een dominee U net zo goed ophalen als 
ieder ander in die bijzondere omstandighe- 
den! 
En als ze zeggen: ,,De Kerk is de schuld, dat 
wij hier zitten, de Gereformeerde Kerk voor- 
al (merkwaardig, hoe ze altijd de Gerefor- 
meerde en de Rooms Katholieke Kerk daar- 
van de schuld geven!) heeft ons uitgestoten 
en is de oorzaak, dat wij hier vastgehouden 
worden," dan spreek ik dat ten stelligste 
tegen en zeg: „De Kerk, die U vermaande 
en censureerde, welke kerk dat ook was, 
heeft U nooit uitgestoten, maar haar plicht 
gedaan. De leer der kerk is de leer der waar- 
heid en die leer is zo oud als de Kerk zelf. 
Toen de leugenleer vai| het Nationaal-Socia- 
lisme kwam, was dat wat nieuws, waarvoor 
de Kerk niet op zij behoefde te gaan. Gij 
hadt — door Uw vrijwillig lidmaatschap der 
Kerk — zelf gevraagd om haar toezicht en 
tucht. Het was LIEFDE, waarmee ze U 
vermaande en liefde, toen ze, bij Uw onge- 
hoorzaamheid, de vermaning onderstreepte 
met censuur. Hadt Gij er maar naar geluis- 
terd, dan was U nooit zo ver gekomen op de 
dwaalweg; al deze ellende heeft de Kerk U 
willen besparen. Dat is liefde! Maar U hebt 
al deze liefde versmaad. Het ging niet tegen 
Uw persoon, maar tegen Uw beginselen, die 

verkeerd waren. U hebt de KERK verstoten! 
En weest nu dankbaar, dat de Kerk, die 
waarlijk KERK is, nog altijd voor U klaar 
staat om U weer op te nemen en te verge- 
ven, als U terugkeert." 

Maar nu de andere kant. IS de kerk wer- 
kelijk altijd trouw geweest? Zijn alle 

kerken werkelijk trouw geweest, zoals het 
behoorde? Ik denk bij die vraag niet uitslui- 
tend aan bepaalde kerken, maar aan alle 
kerken zonder onderscheid, al is er ongetwij- 
feld verschil geweest. 
En dan antwoord ik op die vraag: Neen, op 
geen stukken na. 
Dan wijs ik U op de treurige toestanden op 
sociaal gebied vóór de oorlog. Niet om daar- 
mee de N.S.B.-ers van schuld vrij te plei- 
ten, want ik weet, dat o zo velen, die het 
even slecht hadden in die dagen, toch géén 
lid der beweging geworden zijn. Maar dat 
pleit de KERK niet vrij. Het was toch ook 
heel begrijpelijk niet alleen, dat een vader 
van een groot gezin, die van de steun moest 
leven of naar de werkverschaffing liep, ge- 
vangen werd door het aanbod: Kom bij ons, 
dan krijg je spek en kleren. Maar het was 
bovendien een onvergefelijke zonde van de 
kerk, die hetzelfde NIET deed en haar leden 
geen barmhartigheid bewees. Het was toch 
ook hemeltergend, dat invalide mensen, die 
bovendien met zieke kinderen tobden, het 
moesten doen met f 6.— per week van het 
burgerlijk armbestuur, waar de kerk geen 
cent bij gaf! 
Deze en dergelijke voorbeelden liggen voor 
het grijpen; ze zijn te controleren en gecon- 
troleerd. Mag zo'n kerk klagen, dat haar le- 
den in wanhoop afdwaalden? Hier was im- 
mers de liefde van Christus totaal zoek? 
En wij hebben niet getuigd met al wat in 
ons was! Dat is onze schuld voor God! We 
hebben vaak op preekstoelen en in gesprek- 
ken tegen de verkeerde beginselen gepredikt, 
ja, maar daar kwamen de N.S.B.-ers niet! 
Goed, dat was hun eigen schuld, ik weet het. 
Maar hebben we hen toen opgezocht in hun 
huizen om hen terug te roepen? 
Ja, het is >vel eens gebeurd, maar veel te 
weinig. Ik weet het uit ervaring, dat de 
Evangelisatiecommissie er niet heen te krij- 
gen was. Velen konden wel dapper schelden, 
de mensen voorbij lopen zonder groeten. 
Alles heel begrijpelijk, en het werd er naar 
gemaakt, maar Christus deed het dan toch 
anders. Hij zocht tollenaars en zondaars op, 
totdat Hij ze vond, zoals een herder het ver- 
loren schaap. 
Heeft de Kerk, hebben al de kerken, hebben 
wij allemaal dat gedaan? Het lijkt er niet 
op! Hebben we met name de leiders opge- 
zocht om hun Gods oordeel aan te zeggen en 
hen tot bekering te roepen? Ik heb het her- 
haaldelijk wél gedaan, naast en boven het 
publiek getuigenis op de kansel, maar dan 
was de reactie van je eigen gemeenteleden: 
Nou, nou, die dominee is zeker ook al pro- 
Duits! of nog erger! Hebben wij bij verho- 
ren en huiszoekingen getuigd, dat we NA- 
TUURLIJK Joden herbergden, omdat Chris- 
tus onze Here is? 
Ik weet bij ervaring, dat het hart van die 
bruten onder zo'n getuigenis gebroken werd 

en ze hun huiszoekingen staakten. Hebben 
weonze girorekening en onze telefoon er voor 
over gehad, toen ze ons wilden laten teke- 
nen, dat we geen Jood waren? Neen, we heb- 
ben in overgrote meerderheid maar getekend, 
dat we heus geen familie van Abraham, de 
vader van alle gelovigen, dat we gelukkig 
geen familie van de Heiland waren! Is het 
niet verschrikkelijk? En kan de Kerk, kunnen 
christenen, die zo schromelijk hun roeping 
verzaakten en hun Heiland verloochenden 
met de daad, waar ze geroepen werden voor 
Hem te getuigen, ooit verwachten, dat 
N.S.B.-ers NU naar hun evangelie luisteren 
zullen? 
Ik zeg deze dingen waarlijk niet uit de hoog- 
te, ik begin met mezelf aan te klagen, dat ik 
lang niet genoeg en niet luid genoeg gespro- 
ken heb. En ik kan alleen maar een gedeti- 
neerde vermanen, als ik naast hem ga staan 
met de schuldbelijdenis: Ik ben MEDE de 
oorzaak, dat het zo ver met je gekomen is. 
Zo zal heel de kerk naast hen moeten gaan 
staan! 

Maar er is nog veel meer, dat het Evan- 
gelie met onvruchtbaarheid slaat, wan- 

neer de Kerk zich niet eerst verootmoedigt: 
Er zijn ten hemelschreiende dingen gebeurd 
bij de bevrijding en in hechtenisneming, in de 
kampen gedurende de eerste tijden. Dat was 
nu het bevrijde Nederland, waarover we in 
de oorlog zo hoog hadden opgegeven! En er 
gebeurden precies dezelfde dingen als in 
Duitsland en bij ons tijdens de bezetting. Dat 
waren nu diezelfde mensen, die gestreden 
hadden voor recht en gerechtigheid. En zie, 
ze deden precies hetzelfde als de beulen in 
het concentratiekamp: stelen, plunderen, 
trappen, roven, verkrachten van vrouwen, 
mensen levenslang ongelukkig maken enz. 
Wilt U een lijstje? Ik zou artikelen lang kun- 
nen doorgaan. 
O, ik weet, dat het in Dachau duizendmaal 
erger was. Ik kan het ook best verKLAREN 
tegenover N.S.B.-ers en ZIJ moeten er niet 
te veel over jammeren. Maar wat ik verkla- 
ren kan, blijft daarom even grote zonde. En al 
missen ZIJ het recht, er ons al te hard om aan 
te vallen, al hebben wij hun veel en veel meer 
te vergeven, dat neemt niet weg, dat wij ons 
diep schamen moeten, dat het gebeurd is en 
alle recht missen om nu nog een hoge borst 
tegen hen op te zetten. Het baat ons even- 
min, deze dingen te verdoezelen, we zullen ze 
openlijk moeten erkennen. En daarmee zijn 
we er niet. Het zal ook moeten worden goed- 
gemaakt. 
Ik ben Wij, dat de Adjunct-Directeur Gene- 
raal voor de Bijzondere Rechtspleging mij 
uitdrukkelijk gezegd heeft, er prijs op te stel- 
en, dat deze misdaden berecht worden! An- 
ders hebben we onze strijd voor de vrijheid 
en de rechtsstaat tóch nog verloren! 
En dat aan al deze dingen ook Christenen, 
zelfs ambtsdragers in de kerk, hebben mee- 
gedaan, dat is het allerergste. Dat is de 
schuld der Kerk! 
Om dan maar te zwijgen van slechte voor- 
beelden van kerkmensen onder de kamplei- 
ding, de inspectie en de hogere regionen, tot 
in de zalen der berechting toe. Is het wonder, 
dat politieke delinquenten met al deze voor- 
beelden voof ogen bitter worden en het 
Evangelie de rug toekeren? 
Kan er wel vrucht verwacht worden op het 
werk der heropvoeding, zolang de politieke 
delinquenten niet overtuigd zijn, dat de Kerk 
deze dingen belijdt als schuld? 

B. VAN NIEUWELANDT. 



Een hisiorisch verhaal 

Wie de Ingang van het kamp niet wist, 
zou er tien keer voorbij gelopen zijn, 
zonder het smalle, nauwelijks zicht- 
bare pad tussen de lage dennen te 
vinden. Een onzichtbaar opgestelde 

uitkijkpost, had je komst pi lang van te voren 
gemeld. 
Ik weet niet meer wie die avond de wacht aan de 
ingang had.  De vragen waren steeds hetzelfde, 
de blijdschap dat ze afgelost werden, was steeds 
eender. 
„Hoe is 't in het dorp, jongens?" 
„Goed  rustig nogal in Venlo moeten weer 
meer moffen gekomen zijn " 
j,Nog razzia's?" 
„Nee, in Baarle niet, in Blerick is de Grüne van- 
morgen weer bezig geweest." 
„Hoe is 't hier?" 
„O, gewoon " 
„En die twee?" 
De wacht haalde zijn schouders op: „ze zijn nog 
eens verhoord  morgen " 
„Ik geloof nooit dat het vannacht rustig blijft..." 
„Dat zal aan jullie liggen " 
Half overtuigd  „Ja " 
We liepen tussen de bomen, van zwiepende takken 
schudden plotseling zware druppels los, die je 
helemaal nat maakten,   twee   maal   een scherpe 
bocht  dan zag je ineens flauw een licht in de 
verte. Er klonken stemmen, een geluid van 
metaal tegen metaal, ze schepten drinkwater uit 
de grote melkbus bij de krijgsgevangenenketen. 
„Daar zijn ze, mannen!" 
Je stond plotseling temidden van al je vrienden, 
als burger in je oude vuile regenjas en je blauwe 
hoed, die je dag en nacht ophad, tussen mannen 
in overalls en Duitse camouflage-jassen, pistolen 
op de heup, een geweer over de schQuder en 
handgranaten in de koppels, of in de hoge schacht 
der laarzen. 
Het petroleumlicht stonk nog steeds eender in de 
enige tent, waar alle fourage bewaard werd, de 
broodmachine piepte nog even hard, er hing hier 
en daar gore, afgedragen was van een der mof- 
fen te drogen — een paar nieuwe bomen waren 
omgehakt en verderop was er een stuk vers 
gegraven loopgraaf bijgekomen, zorgvuldig ge- 
camoufleerd. 
„Jullie   zijn   mooi    op    tijd,   zeg    is  er  nog 
nieuws?" ^ 
Terwijl je  in de  KP.-keet je uniform  ophaalde, 
vertelde je dezelfde verhalen als  aan de wacht 
bij  de ingang.  „M'n sokken zijn droog,  zeg, en 
we hebben gegeten, ongelooflijk gewoon!" 
„Waar zitten die twee?" 
Een gebaar naar de barak: „Gewoon bij de an- 
deren " 
„Hoe zijn ze?" 
„Ze liggen al de hele dag in 't stro  maar er 
is nog een derde, die jullie in de gaten moeten 
houden  hij doet net of ie gek aan het worden 
is " 
„Denk je dat er iets gebeurt, vannacht?" 
„Nou, eerlijk gezegd  hoe zou jezelf zijn " 
Maar dan opeens: „Ben je gek ze kunnen toch 
niets,  ze  hebben  toch  geen wapens !   Edgar 
heeft de hele bende vanavond nog eens uitdruk- 
kelijk gezegd, waar het op stond  bij het min- 
ste wordt er direct geschoten en mochten ze tóch 
willen uitbreken, dan donder je al de handgra- 
naten die je hebt de keet in  Dan moeten ze 
er maar allemaal aan! Maar wat kunnen ze, 
man!" 
Hoe vreemd het ook klonk: onze veiligheid hing 
voor een groot deel af van het gedrag der „krijgs- 
gevangenen". Als we moesten schieten, kon dit 
al gevaarlijk zijn, omdat het geluid ons misschien 
verried. 

T k had pas wacht om elf uur, van elf tot twee, 
■•■ daarna een uur rust. 
Even na acht uur was er plotseling alarm. 
Er heerste ineens een onbeschrijflijke verwarring. 
„Daar heb je 't !!!" Ik hoorde Luc te keer 
gaan, zoals ie nog nooit eerder had gedaan. 

#^# 

CS n , n een drietal vervolgen 
vertelt de schrijver van dit verzetsverhaal. 
hoe de Limburgse KP, die bij het naderkomen 
van het front onder soms zeer hachelijke om- 
standigheden in de bossen leefde, een tweetal 
SS-ers fusilleerde. Enkele maanden geleden 
plaatsten wij — van dezelfde schrijver — reeds 
een ander verhaal over deze stoottroep, die zich 
in zijn bruggehoofd in de frontlinie wist te 
handhaven, ondanks het feit, dat de mannen 
aan handen en voeten gebonden waren door 
de zorg voor de tientallen Duitsers, die zij in 
de loop der tijd krijgsgevangen hadden ge- 
maakt. De ontsnapping van één enkele ge- 
vangene zou voor het kamp catastrofale ge- 
volgen kunnen hebben — reeds in het vorige 
verhaal werd dit duidelijk beschreven — en de 
uiterste maatregel, het fusilleren van een twee- 
tal zeer onbetrouwbare SS-ers, is in het licht 
van de omstandigheden, waaronder de KP-ers 
verkeerden, ook volkomen verantwoord. Maar 
toch was het — volgens de schrijver, die als 
KP-er dit alles persoonlijk meemaakte — door 
deze dingen soms zeer hard, om partisaan 
te zijn.... 

} 

„Wie stond er op wacht!! ? Wie stond er op wacht 
bij de moffen, verd !!?" 
De lange SS.-er was verdwenen! 
Hij had gevraagd of hij nog even mocht „abtre- 
ten" en toen hem dat was toegestaan, bleek hij 
even later spoorloos verdwenen  te zijn. 
Maar hij ké,n nog niet ver weg zijn!!  Allemaal 
gaan zoeken! De bossen in! 
Ergens viel een geweer, iemand struikelde vloe- 

die verdomde wacht!  Het was toch al veel te 
donker!!" 
Met drie man werd hij even later teruggebracht. 
Nog hoor ik zijn stem, half huilend en gedwee: 
„Aber,   ich   wollte   nicht,   ich  wollte  gar  nicht 
davonlaufen  ich wollte nicht, ich wollte nicht 
  es ist hier doch gut  wir sind hier doch 
freiwillig " 
Ik kon zijn gezicht in de groeiende schemering 
nauwelijks onderscheiden. Hg had de figuur van 
een gorilla, enigszins gebogen, met lange, gewel- 
dige grijparmen, die hulpeloos langs zijn benig, 
grof lichaam bengelden. 
De hoge, zenuwachtige stem, hijgend en met hor- 
ten, van een van onze jongens legde hem het 
zwijgen  op:  „Ruhig   es  passiert nichts,  gar 
hichts     aber"    —   zijn   stem  sloeg  over  — 
„benehmen   Sie   sich  anstèlndig,   ja    es  wird 
nichts passier en " 
Ik voelde plotseling iets als een weerzin, wilde 
schreeuwen: „Zeg 'm liever, dat ie morgen kapot- 
geschoten wordt!" 
Er was iets lafs in dit half vragend, half drei- 
gend gerust stellen, er was een laf bedrog in dit 
net doen of er niets gebeuren zou. Men wilde 
zo lang mogelijk voorkomen, dat deze twee, die, 
totaal in de hoek gedreven door urenlange onder- 
vragingen, willoos hun einde moesten afwachten, 
in een laatste wanhopige poging zouden uitbre- 
ken. Het was laf, maar het was de beste tactiek, 
want wat voor invloed zou hun verzet op de 
anderen hebben? Meer dan twintig moffen, on- 
betrouwbaar, de meesten nog steeds mokkend, wel 
gevangen en machteloos, maar niet getemd, al 
schold het merendeel van hen nog zoo hard op 
„dieser Scheiszkrieg". 
Zou één sein "niet genoeg zijn om al deze loerende 

Natuurlijk beschikte de 
KP. ook over verschillen- 
de buitgemaakte Duitse 
wapens. Dit is een berg- 
plaats van pantservuisten, 
de bekende Duitse anti- 
tankwapens. 

kend over een drempel. „Idioot, met die hand- 
granaten kun je nou niks doen!!" Overal holden 
hijgend, haastige mensen tussen de bomen door. 
„En schieten, direct schieten!" 
„Maar ik heb 'm nooit gezien!" 
„Dondert niet, een hele lange kerel, schieten hoor! 
Hg még er niet tussen uit komen!! Die wacht sla 
ik  Welke kant is ie uit? O, die ellendelingen, 

mannen in opstand te brengen? 
Die nacht haatten we hen, we haatten hen uit 
angst en woede.  „En denk er aan,  als er iets 
gebeurt, donderen we alle handgranaten die we 
hebben de keet in! " 
Er begonnen plotseling instincten te woelen, die 
we zelfs bij gewone schietpartijen nooit gekend 
hadden. Wanneer er iets gebeurde, zou heel onze 



groep waarschijnlijk veranderen in een wildvech- 
tende, moordende beestenbende  
Ook wij voelden ons in een hoek gedreven. Ook 
wij wachtten op een eerste teken: een vreemde 
speling van het lot wilde dat dit teken van de 
moffen in de keet moest komen. 

T"^ e  lucht  in  de  barak  is  walgelijk:  de  dikke 
*-*' walm van veel ongewassen en vervuilde man- 
nen in een kleine ruimte.  Je doet de deur open 
en je eerste reactie is: „Terug!" 
Boven m'n hoofd tikt de wekker oneindig traag 

elkaar. Ze zijn je veel nader dan je broers op dat 
moment  ze vechten met je, hen bedreigt een- 
zelfde   dood    in  een  lugubere   galgenhumor 
maakten we soms~ ruzie, naast wien we wilden 
liggen in het massagraf. In deze doodse stilte, met 
slechts nu en dan het halfverstaanbare gemompel 
van een man, die praat in zijn slaap, zit jij  
je karabijn tegen je been, een pistool dat op scnerp 
staat op je knie ( Je bent dezelfde, die vroeger 
op een klein dorp ergens aan de Schelde woonde, 
op kostschool was en de eerste avonden in de 
eenzaamheid je heimweetranen zat weg te slik- 

'*S.^!%^M&$&mWZdf* 
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Hef interieur van één der 
grote kippenhokken, die de 
KP naar het bos had over- 
gebracht. De hier afge- 
beelde diende als verblijl- 
plaats van de gevangenen, 
waarvan er tenslotte een 
40 waren. 

de minuten weg  Elf uur  Naast me staat 
de lichtbak, een grote, electrische lantaarn. 
Prits, die buiten de wacht overneemt en big  is 
uit deze slaapstank weg te kunnen,  wijst waar 
„ze" liggen: de twee SS.-ers en de derde, die ook 
niet te vertrouwen is. 
Zo nu en dan hef je de lichtbak en laat het schijn- 
sel langzaam over de slapende mannen spelen. 
Sommigen   mompelen   verward   in   hun   droom, 
anderen  woelen  onrustig  
De SS.-ers liggen doodstil  slapen ze? Slapen 
ze ?  Ze zullen morgen sterven. Er zijn voor 
hen niet zoveel uren meer over om te leven  
Half twaalf  Je ziet jezelf ineens zitten. 
Het is doodstil, je zit in de stilte. 
Buiten zijn de geluiden van de wacht, een dubbel- 
post,  soms zeggen ze een paar woorden tegen 

■H^^^^^^M^^^ 

Mijn Nederland 
O, Nederland, sta pal. 
Wat oi er om'II val' 
Den God van hoog hier boven. 
Vergeet  Dien   nooit   te   loven. 
Hij maakt U sterk en groot 
En staat U bij in nood. 

O. Nederland,  wees fier. 
Het  steunen   helpt   geen  zier: 
Het  kan  Uw smart  niet  keeren. 
Maar  doet   die   slechts   vermeêren. 
Zoek heil en heul bij God, 
Den  Schepper van  Uw  lot. 

O, Nederland,  houd moed. 
Het komt in  't eind al goed! 
Slechts   waarheid  kan   beklijven; 
De leugen  kan  nooit blijven. 
De  liefde  zal  eens  winnen. 
En Godes rijk beginnen. 

(Uit:   Geuzenliedboek. 

ken  Een keer toen je nog klein was, en ziek, 
mocht je bij je moeder slapen  Was er ooit 
één veiligheid als de hare? Ze streek met haar 
hand over je haren  
Er waa een dag dat de SD. voor de deur stond... 
je kon niet meer terug, je wilde het ook niet  
opgejaagd wild. En toch had je vroeger 'n vlie- 
ger en liet je schepen varen in een grote vijver... 
Een troep SS.-ers bracht ergens een vrouw op. 
Ze lachten, een bruut sloeg haar plotseling vlak 
in haar gezicht. Ik vergat haar ogen niet. Uit 
haar mond liep een dun, hulpeloos streepje bloed... 
Zouden ze thuis al slapen? De huiskamer, dé 
klank van de klok op de schoorsteen, de stap van 
je vader die thuis kwam  Soms toen je klein 
was, kon hij wit van woede worden  
Misschien   zag   je   nooit   iemand terug   Je 
moeder  
De ene rechts zwaait plotseling met. zijn armen! 
Ik hef de lantaarn hoger en grijp met m'n rech- 
terhand het pistool. Hj) wil opstaan! 
„Liegen bleiben!" Je schrikt van je eigen stem. 
Hij mompelt iets Liegen bleiben!!" 
Is dit het sein voor de anderen? 
Zes patronen, zes kansen...... „donderen we alle 
handgranaten de keet in " is de wacht nog 
buiten ? De geribbelde greep van het pistool wordt 
warm in je hand  waar wachten ze nog op? 
Hij gaat weer liggen?..... 
De volle patroontassen drukken op je heup  
je  gaat  even  verzitten.  De  vermoeidheid  komt 
loom en zwaar over je ogen  Opletten!! 
Het is twaalf uur, nog een half uur binnen, dan 
lost Luc af  
Een krijgsgevangene begint zachtjes  te  lachen, 
praat dan  het geluid wordt onduidelijk, een 
verward gemompel dat wegsterft. 
De minuten zijn eindeloos lang je vecht tegen 
de slaap en je ogen steken van het steeds oplet- 
tend kijken naar de slapers  Soms ritselt het 
stro    de  koppen  worden  onduidelijker,   ver- 
vloeien in een mist  Uitkijken! Niet staren!! 
Slapen de SS.-ers? Ze hebben nog een paar uur 
te leven. Slapen ze ? Misschien wachten ze 
tot het laatst van de nacht. Er zijn voor hen niet 
zoveel uren meer over om te leven  
„Dan  zijn  jullie  morgen  ook  bg  het executie- 
peloton " 

(Wordt vervolgd). 

Bij H. M. Koningin 
luliana op visite. 

Aff aandag 17 Januari 1949 hfeeft H.M. Koningin 
•LV-1 Juliana als Gastvrouwe op het Koninklijk 
Paleis op de Dam te Amsterdam, niet minder 
dan 94 jongens en meisjes ontvangen van 12 tot 
18 jaar uit door de Stichting 1940—1945 ver- 
zorgde gezinnen. Deze jongelui waren in 
Augustus 1948 uitgenodigd om tijdens het laatste 
Kroningsspel in het Stadion te Amsterdam de 
kroon te dragen tot binnen in het Stadion voor 
de troon. 

Door een betreurenswaardige samenloop van 
omstandigheden heeft de Heer Carel Briels ge- 
meend op het laatste moment deze jongelui, die 
buiten het Stadion opgesteld stonden en een 
zestal malen ernstig hadden gerepeteerd, te 
moeten passeren. Na afloop van het Stadionspel 
hoorden zij, dat de Koningin vertrokken was 
en ook zij naar huis konden gaan. Begrijpelijker- 
wijs was de teleurstelling groot. Het Bestuur 
van District Amsterdam klopte bij versohillende 
instanties aan om tegen deze behandeling te 
protesteren. Ook de pers bemoeide zich er mee, 
maar, dank zij de Voorzitter van het Comité 
Kroningsstad te Amsterdam, Jhr. Six van Hil- 
legom, werd de aandacht van H.M. de Koningin 
op dit feit gevestigd. 

De Koningin was onmiddellijk bereid deze jon- 
gelui nog eens apart te ontvangen. Niemand 
van hen had er meer op gerekend, dat dit zou 
plaatsvinden, zodat het voor allen een grote 
verrassing was toen zij enkele dagen voor de 
grote dag bericht ontvingen, dat H.M. de 
Koningin deze jongens en meisjes op het paleis 
wilde ontvangen. 

In grote spanning werd in het paleis een kwar- 
tiertje gewacht en, geheel onopgemerkt, stond 
plotseling Z.K.H. Prins Bernhard temidden van 
de jongens en meisjes. Z.K.H, werd aan enkele 
Bestuursleden en de Directeur voorgesteld, on- 
derhield zich even met enkele jongens en ineis- 
j es, bewonderde het fraaie bouquet, dat de 
Koningin zou worden aangeboden, maar moest 
hierna helaas vertrekken. Enkele ogenblikken 
later vond de eigenlijke ontvangst plaats in één 
van de grote zalen boven in het paleis. Door 
Jhr. Six van Hillegom en de Heer Teunissen 
werd aan H.M. nog eens in het kort verteld, wat 
het doel van het bezoek was, waarna alle gas- 
ten persoonlijk aan H.M.  werden voorgesteld. 
Nadat dit achter de rug was, vroeg de Koningin, 
wie van de jongelui wel eens meer in het paleis 
geweest was. Slechts 2 of 3 konden bevestigend 
antwoorden. Hierop zei H.M.: „Wanneer een 
gastvrouw visite heeft, is het de gewoonte, dat 
zij aan haar gasten, als zij voor het eerst bij 
haar komen, haar huis eens laat zien. Willen 
jullie nu Mijn paleis eens zien?" Persoonlijk, 
zonder verdere geleide, leidde H.M. de grote 
groep jongens en meisjes rond door de prach- 
tige zalen van het paleis. Zelf maakte Zij ze 
opmerkzaam op de prachtige schilderijen, fraaie 
meubels en het schitterend beeldhouwwerk. In 
de grote zaal vroeg Zij: „Wie van jullie kan de 
hoogte schatten"? Niemand slaagde er in. Tot 
de Koningin vertelde, dat Zij het zelf vroeger 
ook eens geprobeerd had en wel door eerst op 
de Dam een balon te kopen, hieraan een heel 
lange draad garen te bevestigen en deze balon 
in de zaal op te laten. Door daarna de draad 
te meten, had H.M. uitgerekend, toen Zij nog 
Prinsesje was, dat deze zaal 28 meter hoog was. 
Op zeer ongedwongen, vlotte en prettige wijze 
onderhield de Koningin zich met verschillenden 
van de jongens en meisjes, die zich spoedig 
geheel op hun gemak voelden en allen grote 
moeite deden, om toch vooral maar dicht bij 
de Koningin te komen, wat wel eens aanleiding 
gaf tot enig gedrang. Al te spoedig kwam het 
einde aan dit buitengewone bezoek, dat nog 
heel lang zal voortleven in de herinnering ^n 
deze jongens en meisjes. 



D e toestand in de wereld is buitenge- 
I woon  ernstig  en hij  wordt  met  het 
jaar ernstiger. 

En het zorgwekkende is met name, dat men, 
globaal gesproken, in het Westen die toe- 
stand niet doorziet, en dat het communisme 
de mogelijkheden ervan uitmuntend door- 
ziet. Het zal uit het volgende blijken, hoe 
dit komt. 
Wij hebben te doen met een wereld, waar- 
in het ene deel (het Oosten) onrijp is en 
het andere deel (het Westen) rot is. Deze 
twee zijn in een intensief contact met elkaar. 
Zo steekt de rotte appel de onrijpe aan. 
voordat de laatste de kans heeft gaaf en 
rijp te worden. 

RON 
voortdurend verder afbrokkelt, omdat 't niet 
meer het eigene is, maar slechts dat, wat 't 
vroeger aardig deed. 't Eigene wordt dan 
hoe langer hoe meer de eigen lust en het 
eigen belang; zo naderen we langzaam maar 
zeker het levensniveau van het dierenrijk, 
de moraal van het oerwoud: leven zonder 
norm, lust zonder norm, macht zonder norm. 
Wie zijn ogen en oren gebruikt, ziet 't en 
hoort 't om zich heen. 

L I K 

S 
Om onze situatie, om de situatie in de wereld te verstaan en te taxeren, moet men 
de tactiek van het communisme begrijpen en moet men doorzien, wat daarachter 
zit; en daartoe moet men het gebrek aan strategie onder de democratische volke- 
ren (kortheidshalve verder het Westen te noemen) begrijpen en doorzien, wat 
daarachter zit. Dat was het complex van problemen, waarop het betoog in ons 
vorig artikel uitliep en waarmee we ons ditmaal en een volgend maal zullen be- 
zighouden. 

De oorzaak van het verrottingsproces in het 
Westen is de openbare ontkerstening. Reeds 
lange tijd, reeds honderden jaren zijn de 
volkeren van het Westen, door het verlaten 
van God, door het veronachtzamen van Zijn 
dienst, bezig de grond van hun bestaan te 
ondermijnen en de zin aan hun bestaan te 
ontnemen. Dat proces is in de vorige eeuw 
openbaar geworden onder de intellectuelen 
en dat proces is in onze eeuw openbaar ge- 
worden onder de volksmassa's. 
Wat voorheen verholen en steelsgewijze 
geschiedde, wat toen, terwijl men de uiter- 
lijke vormen in stand hield, nog slechts een 
ontworteling van het hart was, dat is thans 
een openbare belijdenis en openbare daad ge- 
worden. Men negeert het Woord des He- 
ren, men heeft het offer van Christus niet 
meer nodig, men loopt de kerk glimlachend 
voorbij. 
Als 't zover is, gaat 't hard met de verrot- 
ting. Dan wordt het huwelijk aangetast, dan 
gaan de gezinsbanden verloren, dan worden 
kinderen: stakkerds, keurig opgedirkte vage- 
bonden, zonder stuur, zonder ontzag, zon- 
der ideaal; dan gaat 't recht „struikelen op 
de straat"; dan worden arbeidsverhoudingen 
ontwricht; dan wordt de omgang voos, het 
gesprek vies en het vermaak vuns; dan wordt 
de kunst normloos. En dit alles geschiedt 
thans met een snelheid, die verbijstferend is. 
De karakteristiek van die toestand is: het 
nihilisme, het leven en samenleven zonder 
norm. Wat er dan nog fatsoenlijk in is, dat 
is een restant van traditie; een restant, dat 

er in het rayon Broekhuizen (L.) een Joden- 
jongetje zat ondergedoken, dat het om een of 
andere onnaspeurlijke reden nodig vond om te 
pas en (helaas vaker) te onpas te vertellen, dat 
hij een Joodje was; 
de LO. ter plaatse dit verdroot en hem na her- 
haalde waarschuwingen tenslotte een flink pak 
slaag toediende; 
dit niet de gewenste uitwerking bleek te heb- 
ben, daar hij nadien ging vertellen: „Ik ben een 
Joodje, maar ik mag het niet vertellen, want 
dan krijg ik een pak voor mijn broek." 

Maar er is dit belangrijke verschil, dat zulks 
natuur is voor de dierenwereld en perversi- 
teit voor ons. Wij zijn tot dit niveau afge- 
daald, omdat grond en zin aan het bestaan 
ontnomen zijn. Het is voor ons een terugval. 
Waar men zich in dit verband in vergist, dat 
is de buitengewone ontwikkeling van de cul- 
tuurbasis door de techniek. Zodoende ziet 
men de normloosheid over het hoofd en zo- 
doende verwacht men de redding van de Ver- 
hoging van het levenspeil. Men moet in- 
tegendeel constateren, dat juist deze verho- 
ging van het levenspeil het verrottingsproces 
versnelt. 
Kenmerk van deze situatie is, dat men de 
eigen toestand en de toestand van het mi- 
lieu niet meer doorziet, omdat men geen 
maatstaf, geen norm meer heeft om hem aan 
af te meten en omdat men er zich niet meer 
voor interesseert: men wil leven, eten en ge- 
nieten. En het is duidelijk dat men daardoor 
ook geen plan, geen strategie heeft om de 
ontwikkeling in een goede richtig om te bui- 
gen. Wel wil men het welvaartspeil verho- 
gen, maar dat is', zoals gezegd, een zelf- 
moordplan, indien men het kwaad niet in de 

.wortel aanpakt, in de ontkerstening. 

Deze Westerse wereld is met haar verrot- 
tingsproces in aanraking met de nog 

onrijpe Oosterse maatschappij. In plaats van 
aldaar de ontwikkeling te leiden met chris- 
telijke beginselen, steekt men er de volkeren- 
massa's aan met de bederfbrengende bacil. 
Men brengt ze welvaart, maar geen geloof. 
Men verschaft ze de producten van een cul- 
tuur, waarin geen overtuiging en geen ideaal 
meer leeft. Men licht ze voor in het nihilisme 
met films en lectuur, die nagenoeg over de 
gehele linie, van het kunstzinnige tot het 
meest banale, producten zijn van verziekte en 
vermolmde geesten. Een kind kan vatten, 
wat daarvan terecht komt: Verderving van 
het onrijpe. 

Nergens heeft men beter door, wat men 
kan bereiken met het verrotte Westen en 

met het onrijpe Oosten dan in het communis- 
me. Het kenmerk van het verrotte is, dat 
zich daaruit het zinvolle en geschakeerde de 
massa vormt en het kenmerk van het onrijpe 
is, — indien de ontwikkeling juist is, dat 
daar het nog ongedifferentieerde bezig is, 
zich te vormen tot het zinvolle geschakeerde. 
In beide situaties heeft men dus te doen met 
een grote mate van gelijkvormigheid der 
mensen en als een geheel gezien, met een 
uniforme massa. Daar weet het communisme 
raad mee. 

De tactiek van het communisme is die van 
de rattenvanger van Hameln: de fluit zo te 
bespelen, dat de massa volgt: de ingeslapen 
massa in het Westen, de ontwakende massa ^ 
in het Oosten. 
Men behoeft er zich in het geheel niet over 
te verbazen, dat het communisme meer vat 
heeft op het Oosten, dan onze Westerse be- 
schaving dat heeft. Dat ligt in de aard der 
dingen. Het communisme tovert het Oosten 
een ideaal voor en het Westen overstroomt 
het Oosten met materiaal zónder ideaal. De 
ontwakende massa heeft, evenals de ontwa- 
kende jeugd, slechts bijkomende belangstel- 
ling voor de welvaart, zij wil bezield wor- 
den door idealen. 
De vraag is echter, met welk thema van 
idealen de communistische fluitspeler de 
massa lokt. Want men kan lokken met echte 
idealen en met schijn-idealen, met mythen. 
Daarop zullen we een volgend maal ingaan 
en dan zullen we tevens gelegenheid hebben 
de balans van onze Rondblik op te maken. 

H. v. R. 

BLCBBËB 
Dit is de titel van een boek, dat geschre- 
ven is door onze medewerker J. W. 
Hofwijk. Het handelt over het leven van 
onze mannen in de tropen. 
Het ligt in ons voornemen, in de volgende 
uitgave van ons blad, over dit boek een 
recensie te plaatsen. 
We vonden in dit nummer echter reeds 
gelegenheid, een klein citaat er uit over 
te nemen. Het is de moeite van het lezen 
waard. 

Y\e pater van I—3 R.I. had op een gegeven 
■^moment uit Batavia kerkboeken voor de 
jongens gekregen en deelde deze aan al ^'n 
ruige parochianen zo enthousiast uit, dat ie de 
volgende dag geen kerkboek meer over had. 
Gratis  natuurlijk. 
De dag daarop kwam er een schrijven uit 
Batavia: „Separaat, hiermee doe ik U toekomen 
zo én zoveel kerkboekjes a .... en toen dacht 
ik da'k 'n beroerte kreeg.... a ƒ 0.80 per stuk. 
Het bedrag liep in de honderden. 
De volgende Zondag hield de Pater een preek; 
een rare preek, maar wanneer U zoveel solda- 
tenpreken hebt gehoord als ik, knippert U niet 
gauw meer met Uw ogen. 
Hij vertelde van de anti-vloekclub van een 
Engelse aalmoezenier, die voor elke vloek twee 
shilling boete voorstelde. 
„Bij mij," zei Pater Witte, „vloekt men niet 

'voor twee shilling,- niet voor één shilling, zelfs 
niet voor een gulden.... En óók voor geen 
tachtig cent, geen vijftig, geen veertig, geen 
dertig.... bij mij vloekt men voor één kwartje. 
Tqen ging de collecteschaal rond en er was 
een tent, die er een rijksdaalder oplegde en 
van de Pater twee kwartjes terug wou hebben. 
Aangezien er allemaal „groot" geld oplag, kon 
de Pater niet teruggeven. 
„Wil jij voor, mij mee betalen!" vroeg hij, „ik 
heb ook twee kwartjes schuld " 
De hele kerk lachte  

„Wanneer gaan we naar huis, Pater?" 
Diezelfde» Pater antwoordde  toen:  „'t Is  ver- 
vroegd, we gaan nou gisteren!" 



in   memoRiam 

w. emmens 
23 Oef. 1890 te Nieuwolda. 
8 Maart 1945 te Apeldoorn. 
Beroep: beschuitbakker. 

ö. A. Bosman 
Geb. 1 Juni 1911 te 's-Gravenhage. 
Overl. 24 Juni 1945 te Brussel. 
Beroep:  controleur  R.   v.  Arbeid. 

B, c. v&n wiecen 
Geb.  20  Nov.   1924  te  Emmen 

v .     . Overl. 13 Juli 1945 te Lunenborg ö. van ekelenBURQ schoher. 
Geb. 24 Mrt. 1917 te Vlaardingen. 
Overl. 11 Mei 1945 te Neustadt. 

Beroep: zendeling-leraar. 

Dit is het vervolg van een herdenkingsartikel over de ge- 
vallenen van het Drentse dorp Nieuw-Amsterdam, dat in de 
strijd van het verzet zo een hoge tol heeft moeten betalen.' 
In onze uitgave van de vorige week, werd het eerste gedeelte 
opgenomen. 

C. OORlOQ 
Geb. 8 Mrt. 1918 te Winschoten. 
Overl. 13 ]uli 1945 te Groningen. 

Beroep: agent van politie. 

'RJf aar de anderen zetten door. Naast al zijn andere 
werkzaamheden richtte Dirk van Ekelenburg het 

Drentse illegale weekblad Luctor et Emergo op, dat 
al spoedig in wijde omtrek een goede naam kreeg en 
op grote schaal werd verspreid. Grote plannen ston- 
den op stapel, o.a. betreffende samenwerking met de 
Friese Koerier en vooral ook de stichting van een 
filiaal-drukkerij te Assen, waarvoor in het bijzonder 
de enthousiaste Bosman voorbereidingen trof. 
Het is helaas zo ver niet meer gekomen. De donkerste 
dag in de geschiedenis van het verzet te Nieuw-Am- 
sterdam was nabij. In Januari 1945 werd de plaatse- 
lijke BS. opgerold en moest de uitgave van Luctor et 
Emergo worden gestaakt. Later is het werk door an- 
deren voortgezet, doch de stichter en eerste hoofd- 
redacteur was in gevangenschap gevoerd. Wij zijn nog 
in het bezit van een verklaring, na de bevrijding door 
het Militair Gezag afgegeven, waarin de rechten van 
Van Ekelenburg op de uitgave van een gelijknamig 
blad worden erkend. Hij zal er helaas nimmer gebruik 
van kunnen maken, maar de herinnering aan deze 
warmvoelende, fijnzinnige, rechtschapen man zal ons 
altijd bijblijven. 
Vóór Van Ekelenburg waren reeds Bosman en Oorlog 
gearresteerd. Toen de landwacht voor de eerste maal 
ten huize van Bosman verscheen, was hij zelf niet 
thuis, doch een andere onderduiker, Cornelis van 
Wieren, zoon van de drukker van Luctor et Emergo, 
werd gevangen genomen en naar een Duits concen- 
tratiekamp gebracht. Na de bevrijding bleek hij nog 
in leven te zijn en vol spanning wachtte de familie 
op zijn thuiskomst.... Tenslotte kwam de droeve 
tijding,, dat hij plotseling aan de gevolgen van een 
ernstige ziekte was overleden. Ook hij liet zijn jeug- 
dig leven als gevolg van het verzet. 
Bosman nam zijn intrek bij een vriend, doch enige 
dagen later werd diens huis door de landwacht om- 
singeld. Een daar tevens aanwezige KP-er uit Hooge- 
veen wist nog te ontkomen, doch Bosman werd ge- 
vangen genomen en later naar Neuengamme gebrachiL 
Hij overleefde de gruwelijke ontberingen-in dit kamp, 

maar was zodanig verzwakt, dat hij na de bevrijding 
op.de terugweg te Brussel overleed, een verpletteren- 
de dag voor zijn vrouw en vrienden, die in Brussel 
kwamen om hem af te halen. 
Korte tijd na Bosman vielen ook Cornelis Oorlog, 
sectie-commandant der BS. en de Plaatselijk Com- 
mandant Emmens de SD. in handen. Oorlog, de 
stoere, betrouwbare politieman, werd eveneens naar 
Neuengamme gevoerd. Hij kwam als enige der Nieuw- 
Amsterdamse verzetsmensen, levend uit het kamp 
terug, doch was zodanig mishandeld en uitgehongerd, 
dat hij na enige weken in het noodziekenhuis te Gro- 
ningen overleed. Zijn vrouw en zijn enig kind,' gebo- 
ren na zijn wegvoering, heeft hij nog mogen zien, doch 
alleen om op deze aarde afscheid te nemen voor altijd. 
Toen het onheil te Nieuw-Amsterdam losbrak was 
Van Ekelenburg gevlucht naar Schoonoord, waar hij 
op de Stichting Ellertsveld onderdook. Ook hier ech- 
ter kwam na enige weken de landwacht en arresteer- 
de hem. Via Assen werd ook hij naar Neuengamme 
gebracht. Op 11 Mei 1945 overleed hij in een zieken- 
huis te Neustadt bij Lübeck. Zijn heengaan bracht een 
grote leegte in zijn gezin en vriendenkring. 

Op 10 Januari 1945, 's avonds half negen, was ook 
Commandant Emmens door de landwacht\ gear- 
resteerd. Hij werd meegenomen naar het Landwacht- 
huis te Emmen, waar hij mishandeld werd en vervol- 
gens overgebracht naar het Huis van Bewaring te 
Assen. In de nacht van 7 op 8 Maart werd hij met 
vele anderen naar de Woeste Hoeve gevoerd en in 
de vroege morgen van 8 Maart gefusilleerd. 
Dat was het einde van de man, die met recht de lei- 
der van de plaatselijke illegaliteit mocht worden ge- 
noemd, wiens gulle hartelijkheid en blijmoedig ver- 
trouwen zijn medewerkers steeds weer opbeurden en 
inspireerden, hoe donker ook de toekomst scheen. Hij 
en acht van zijn vrienden en medewerkers zijn niet 
meer. 
Het zwaar getroffen Nieuw-Amsterdam brengt hun 
eerbiedig hulde en bewaart in ere hun nagedachtenis. 

I^M^W^^W^*^"^ ^,.1^^^^^^ 



deuteveid 
tand 

AU U op Uw reis naar Twente Uw vrouw mee- 
neemt, vindt zij het juiste comfort in Badhotel 
Boekelo „De zee op de heide". Tel. 217 en 283 
(K. 5428). Beschaafde muziek tijdens het diner 
en in de avonduren op Dinsdag. Woensdag. Don- 
derdag en Zaterdag. 

(Adv. Elsevier). 
Op onze zwerftocht door de wereld waren we ook in 
Boekelo. Helaas op een Vrijdag. Toen wisten we nog 
niet, dat er alleen beschaafde muziek was op Dins- 
dag, Woensdag, Donderdag en Zaterdag. Maar nu 
weten we het goed. 

Jongeman,  48  jaar,   zoekt  kennismaking  met  meisje 
van ongeveer zelfde leeftijd. 

Ziedaar een advertentie in een Nederlands week- 
blad. Je houdt je hart vast, zo'n jongen en zo'n 
meisje, maar ja. je voelt je jong of niet. En als 
je ouder wordt en gebrekkig, welnu, dan is het 
tegenwoordig heel niet moeilijk om weer van elkaar 
af te komen. Lees maar eens wat Mrs. Pfeiffer 
bereikte: 

„Mrs. Pfeiffer uit Texas", zo' schrijft „Herrijzend 
Wieringermeerland", „kreeg haar eis tot echtschei- 
ding toegewezen, toen zij aanvoerde dat haar echt- 
genoot bij ruzie's steeds zijn gehoorapparaat uitscha- 
kelde". 
Dus iets in de geest van de drie aapjes op m'n groot- 
moeders schoorsteenmantel: ..spreek, hoor en zie geen 
kwaad". Wat leven we toch in een rare wereld. Ver- 
geleken met die ..jongeman" en dat ..meisje" ben ik 
nog een „snotneus", daarom durf ik maar heel be- 
scheiden mijn mening te zeggen: „Ik vind het mensdom 
zo droevig dwaas en zo onzinnig. En kinderen zeggen 
de waarheid, beweert men.... 

Valthermond. Oud-muziekcorps nieuw leven inge- 
blazen. Het vroegere muziekcorps „Soli Deo 
Gloria" alhier, dat na een 15-jarig bestaan in 1929 
moest worden ontbonden, is thans opnieuw opge- 
richt. 

(De Noore Ooster). 
Wat een longen!   Pffff......   Wat een  adem zal 
daarvoor nodig geweest zijn. Wij hebben altijd diep 
respect voor de man, die met bolle wangen óp één 
grote hoorn blaast, maar de man die een heel muziek- 
corps nieuw leven inblaast, verdient een standbeeld. 
Ia Valthermond! 

Het ongeval, dat twee Leidse jongens het leven 
kostte ten gevolge van spel met een geladen mortier 
granaat, en de dringende oproep van de politie, 
hebben tot resultaat gehad, dat binnen enkele uren 
op het politiebureau te Leiden werden ingeleverd: 
een pantservuist, twee vliegtuigbommen en drie 
luchtafweergranaten. 
Twee jongens kwamen een vliegtuigbom inleve- 
ren, die naar alle waarschijnlijkheid nog geladen 
was. Zij plachten hiermee een soort kegelspel te 
bedrijven. Een andere jongen kwam aanzeulen met 
een granaat van ongeveer 40 cm lengte, met de 
laconieke boodschap: „Wilt u 'm even demon- 
teren? Wanneer kan ik 'm terughalen, want m'n 
vader wil er een bloemenvaas van maken". 

(Dagbladpers). 
Hoe  zalig  als  de  jongenskiel  nog  om  de  schouders 
glijdt. 

• 
Het uitstalraam van een dames-modemagazijn op 
het Vaclavaskeplein in Praag heeft aan de voor- 
bijgangers ironisch gelach ontlokt. De etaleur, die 
bezig was de uitstalling te veranderen en de bil- 
jetten voor het vijfjarenplan, die gedurende de 
feestdagen in alle winkels te zien waren te ver- 
wijderen, was met een nieuwe etalage niet verder 
gekomen dan het neerzetten van een mannequin, 
die alleen een hoed droeg. 
Was het toeval? De naakte wassen pop, die daar 
enige tijd op haar eentje stond, wees naar een 
biljet, waarop te lezen was: „Wij vorderen met 
het vijfjarenplan." 

(Pers Ass.). 
Dat is ons, eerlijk gezegd, niet tegengevallen. — Wat? 
— Dat die juffrouw nog een hoed ophad. Die gaat er 
ook wel af. 

ZUIVERING 
De onlangs overleden dichter Jan Prins heeft een zijner gedichten gewijd aan 
de zuivering. Het is niet onmogelijk, dat m deze dichterlijke verbeelding enige 
kritiek is uitgesproken, die ook bij anderen dan dichters leeft. 

Ook bij de dieren wilde men gaan zuivren. 
Was daar geen reden toe? Hoe menig beest 
Was bij een gildelid niet kind aan huis geweest? 
Was dat niet iets om van te huivren? 

3 
Mijnheer Kanarie had uit volle borst 
Onder datzelfde dak zijn lied gezongen. 
Daar in het allerminst niet toe gedwongen. 
Hij is vehoord. Hij is geschorst. 

Een hond had bij zo een het erf bewaakt, 
Om roof en inbraak te verhindren, 
En deel genomen aan de spelen van de kindren. 
Men riep hem voor. Hij is gestaakt. 

4 
Voldoende fierheid had een paard ontbroken. 
Instede, dat het onder was gedoken, 
Had het een fouten inboedel verhuisd. 
Die houding achtte men niet juist. 
Voor zeven maanden is het recht 
Te hinniken dat paard ontzegd. 

Een zeehond-kunstenaar wilde men straffen. 
Omdat hij voortging, in de maat te blaffen. 
Nadat voor het gedierte in water, woud en veld 
Reeds een dressuurkamer was ingesteld. 
Terwijl de snoek, de schelvis enzovoort 
Hadden gezwelgen, zo 't behoort. 
De zeehond sprak: „Maar die hielden hun monden. 
Omdat ze, al ging 't om goud, niet anders konden. 
Ten onrechte acht ik mij dan ook gestraft. 
Zolang niet snoek of schelvis blaft". 

(Uit: -Maatschappij-Belangen", December I94fl 

TOEA ZUST 
jP\eze naam wordt al sinds maanden door een zuster van het Indonesische Rode Kruis gedragen. 
is Ze vindt het zelf helemaal niet vreemd, dat men haar „Mijnheer de Zuster" noemt. Ze heeft de 
naam als iets heel gewoons aanvaard. Als de zoveelste gekke naam, die de militairen aan .hun 
vrienden geven. 
Voor degeen die de zuster evenwel voor het eerst met toean hoort aanspreken, is het een beetje 
vreemd. Nog merkwaardiger wordt het, als hij verneemt, dat de toean zuster zelf niet weet hoe ze 
die naam heeft gekregen of wat de oorzaak er voor is. „Dat moet U maar aan de jongens vragen" 
verklaart ze, „die hebben mij ermee opgeknapt. Ze zullen zelf wel weten waarom." Eerst vermoedt 
U natuurlijk dat ze het dankt aan haar fors voorkomen, dan aan het vermoeden, dat ze haar op 
heur tanden heeft, of alleen maar grote voeten heeft. Maar dat gaat absoluut niet op, want er zullen 
weinig vrouwen vrouwelijker zijn, dan onze toean Zuster. Ze gaat altijd keurig gekleed, zelfs niet 
in een camouflagepak, dat toch de gemakkelijkste kledij is, als je zoals toean zuster dag in dag uit 
door het terrein moet trekken. 
Neen, met die naam is het eigenlijk een raadsel. De zuster vindt het helemaal niet erg, dat ze dat 
idiote praedicaat heeft gekregen. Ze is er zelfs een heel klein beetje trots op, want ze vermoedt, 
dat ze de enige is, met zo'n gekke bijnaam. „Het is immers net zoiets als Juffrouw soldaat" 
vraagt ze. Nee voor zichzelf vindt ze het helemaal niet erg. Als ze maar niet achter haar rug 
kletsen. Daar houdt ze niet van. „Recht door zee", is haar devies en dat zegt ze ook tegen de 
soldaten, toen ze haar vroegen of ze nu werkelijk geen gewapende geleide mee wilde hebben op 
naar tochten door de dessa's. 
Zo is de toean zuster nu eenmaal, maar de oorzaak van haar bijnaam moet ergens anders gezocht 
worden. 
Ze"dankt het aan de soldaten, aan de dessa-lui en — al ontkent ze het ten stelligste — voor het 

, grootste deel aan zichzelf. Luister maar. De soldaten zeggen het zo: 
„Kijk,  de  zuster is  in  de  eerste  plaats  een  HEER! Ze heeft ongetwijfeld mannenmoed, maar een 
man is ze niet, want dan zou ze moeten ketteren en dat doet ze nooit. Ze is dus heer." 
De Javanen geven U de volgende verklaring: 
„Onze vrouwen hebben niet veel te vertellen. De man is nu eenmaal een voornaam persoon, die door 
de vrouw geëerbiedigd moet worden. Het is bij ons haast nooit voorgekomen, dat wij een vrouw 
boven ons zelf aanstelden. Dat gihg nu eenmaal niet. Een enkele maal kwam het voor, maar over 
het algemeen blijft de vrouw, de persoon, die thuis op haar man blijft wachten als hij aan het 
werk is. Maar deze zuster is niet zo. Ze staat in ontwikkeling en karakter ver boven vele mannen 
uit onze dessa. Nu konden we haar wel „nonna besar" (grote vrouw) noemen, maar dan zou ze twee 
namen krijgen, want de militairen hadden haar al toean genoemd. Toen hebben wij hun voorbeeld 
maar gevolgd en ook „toean" gezegd ". 
Ziet daar hebt U de verklaring. Toen ik dat allemaal hoorde, besloot ik erover te schrijven en dat 
te verluchten met foto's. Maar toen liet de zuster haar toeannelijke kant zien en verbood het me. 
Ik mocht gerust het Rode Kruis noemen, maar niet haar naam  en  haar  portret   Ze  was  toch 
maar gewoon „één uit velen"? 
Toen schreef ik maar in mijn notitieboekje de derde reden voor de naam „Toean Zuster".... 


