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*    IVOREN   TORENS?    * 
J   

Men kan soms ook in bladen, die be- 
weren, dat zij door oud-illegale wer- 
kers geredigeerd worden, merkwaar- 
dige dingen lezen. Dingen, waarvan 
men zich afvraagt, hoe het mogelijk is. 
dat een oud-illegale werker deze 
schrijft. 
Zo namen wij kennis van een pole- 
miek tussen de heer L. van Breen van 
„De Prinsestad" en Jef Last, die o.m. 
redacteur van „De Vlam" is. Nu is het 
genoegzaam bekend, dat het revolu- 
tionnaire blaadje „De Vlam'' niet be- 
paald overloopt van vriendschappelijke 
gevoelens jegens „De Zwerver". Om- 
gekeerd zal niemand ons ervan verden- 
ken, dat wij bijzonder sympathiek staan 
tégenover de „Vlam'-redactie. 
Maar in de discussie tussen van Breen 
en Last heeft de eerste een zo merk- 
waardige uitspraak gedaan, dat wij 
niet anders kunnen dan daartegen fel 
protest aantekenen. 

^ -r 
Van Breen had in „De Prinsestad" 

een artikel gepubliceerd, waarin hij 
van Jef Last en enkele andere kun- 
stenaars gezegd had, dat zij „be- 

hoorden tot het gilde der snurkers, die de 
ceuwigheidswaarden in de ban hadden ge- 
daan en naar de politiek waren overgestapt." 
Blijkbaar bedoelde van Breen daarmee te 
zeggen, dat een kunstenaar zich niet onge- 
straft kan gaan bemoeien met politiek. Hij 
meent, dat een kunstenaarsziel daartegen 
niet bestand is. Op een protest, dat Jef Last 
bij de redactie van „De Prinsestad" lanceer- 
de, reageert van Breen o.m. met de volgende 
woorden: 

„Er is door mij niet betoogd, dat dichters 
geen maatschappelijke idealen kunnen 
hebben. Ik zou een dergelijke uitspraak 
niet gaarne voor mijn rekening willen 
nemen. Maar wel geloof ik. dat een dichter, 
die zich niet laat meeslepen om een actief 
aandeel in de maatschappelijke strijd te 
leveren, groter werk als kunstenaar zal 
leveren dan hij, die een rol speelt in het 
politieke leven." 
„Ik betreur het niet, dat vele schrijvers en 
dichters in de politiek zijn gegaan, doch 
ik betreur wel, dat deze politici de kunst 
voortdurend trekken in de sfeer van de 
politiek. Waarschijnlijk is Last het op dit 
punt niet met mij eens. Hij verwijst o.a. 
naar het feit, dat de kunstenaars zich ge- 
durende de bezetting niet in een ivoren 
toren  hebben  opgesloten,  doch een  aan- 

deel hebben genomen in de verzetsstrijd. 
Het is mij vergund, dit om der wille van 
de kunst te betreuren. Het is waarschijn- 
lijk juist ten gevolge van dit feit, dat de 
oorlogsperiode geen enkel literair werk 
van blijvende waarde heeft opgeleverd. Ik 
zal te allen tijde staande houden, dat 
kunstenaars behoren te leven in ivoren 
torens." 

s De kunstenaar moet midden in het leven 
staan, ook in tijden van gevaar. Anders 

accepteert het leven hem niet. 
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■p en dergelijke stelling aan te treffen in 
-1—' een blad, dat zegt geredigeerd te wor- 
den door oud-illegale werkers, doet toch wel 
wonderlijk aan. Kunstenaars behoren dus in 
ivoren torens te leven. Ook in bezettingstijd. 
Als  ze van hun hoogte afdalen  kunnen ze 
blijkbaar  geen  kunstenaar   meer   zijn.   Het 
spijt ons voor Van Breen, maar dan voelen 
we ons   toch   meer   aangetrokken   tot   het 
standpunt van Jef Last. 
Wie in   de bezettingstijd   een ivoren   toren 
voor de kunstenaar wil reserveren, moet zich 
daartoe  niet   beperken.   De   zakenman,   die 
niet   gewoon was   zich   met   politiek   te  be- 
moeien,  had  dan ook  het  recht  de  dingen 
alleen van zakelijk oogpunt uit  te beschou- 
wen.  En   de   werkman,    die    alleen    maar 
arbeidde  om  het nodige voor zijn  gezin  te 
verdienen,  behoefde zich er niet om  te be- 
kommeren   of hij   misschien   werk   voor   de 
vijand deed. 
Neen, „Prinsestad", als er beslist ivoren 
torens moeten zijn, dan behoren ze er in een 
dergelijke tijd te zijn als commandoposten. 
De bewoner van een ivoren toren zal allicht 
beter overzicht hebben van de situatie, zo- 
dat hij de mensen, die op de begane grond 
vertoeven, kan waarschuwen en de weg 
wijzen. 
Wij hebben in de afgelopen jaren van on- 
derdrukking gezien, dat niemand zich aan de 
strijd kon en mocht onttrekken. De kunste- 
naar, die zich van het leven isoleert, snijdt 
de toevoer van zijn inspiratie-bron af. Ware 
kunst heeft altijd nodig  direct contact  met 
het leven. De kunstenaar, die dat niet heeft 
is een ijdel fantast.  De noden en vreugden 
van het leven gaan hem voorbij. En zijn werk 
zal geen weerklank vinden in de harten van 
het volk, waarvoor hij schrijft. 
Het is ook niet   zo, dat de   kunstenaar   het 
recht zou hebben zich los te maken van het 
lot van zijn volk. Want hij behoort tot dat 
volk. En dat alleen geeft hem het recht tot 
dat volk te spreken. 
Ook al waren de meeste kunstenaars bezield 

met andere idealen dan de onze, wij kunnen 
met Jef Last dankbaar zijn, dat velen hun- 
ner midden in het verzet gestaan hebben. 
Wij  kunnen niet beoordelen, of dit feit er 
schuld aan was, dat in de oorlog geen enkel 
literair werk van   blijvende  waarde is   ont- 
staan. Daar zullen allicht ook andere oorza- 
ken   voor zijn   aan   te   voeren.    Bovendien 
onttrekt zich nog volledig aan onze aandacht 
de vraag of deze tijd niet zo bevruchtend op 
bepaalde  geesten  heeft  gewerkt,  dat  mede 
daaruit straks wel literaire werken van blij- 
vende waarde zullen ontstaan. 
Doch,   ook al   zou   de   bewering   van  Van 
Breen juist zijn,  dan is daarmede nog  niet 
bewezen,  dat  de  kunstenaars  onjuist  han- 
delden door uit hun ivoren torens te klim- 
men en deel te nemen aan het verzet. Want 
het is niet zo in het leven, dat kunst onder 
alle omstandigheden het hoogste goed is. In 
die jaren was de \   ;heid het hoogste goed, 
waarvoor  gestreden  moest worden.  En  dié 
strijd kon men niet veeren, afgesloten van 
het   leven. En de   kunstenaars   hebben het 
juist gezien, dat het voorgoed met Lun kunst 
gedaan zou zijn, wanneer niet eerst die vrij- 
heid  herkregen  was.   Zij   hebben  het   goed 
gezien, dat in die strijd niemand gemist kon 
worden. 
Ook   de  kunstenaars  mochten  niet  werke- 
loos toezien. En voor ons heeft een zo zui- 
ver en gaaf gedicht als van Jan Campert 
wel  degelijk waarde. Juist,  omdat het niet 
geschreven werd in een ivoren toren, maar 
midden in de nood, de angst, de pi/n  van 
het volk. Wat bepaalt de blijvende waarde 
van een kunstwerk? Het is moeilijk te zeg- ' 
gen.   Als  het gedicht van  Campert  kunst-' 
zinnig    gezien    geen    werk    van    blijvende 
waarde is,  willen  wij   hier, wel  uitspreken, 
dat het dat voor ons wel is. En wij geloven, 
dat het dit in de toekomst zal blijven voor 
ieder, die zich de moeite getroost zich in te 
leven in  de noden van ons volk,  toen het 
vertrapt en verdrukt, werd. 
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open BBief AAH COR 

Den Haag, 25 Juni 1949. 

Dit is een brief zonder aanheft Want 
;,B'este Cor" kan ik toch eigenlijk niet 
schrijven daar Cor van der Hooft van- 
daag als Burgemeester van Willemstad is 
benoemd, en „Geachte Burgemeester" of 
„Edelachtbare" wil niet uit mijn pen. 
nademaal ik teveel aan dat „Beste Cor'', 
zijnde de hartelijke bekorting van zijn 
naam, ben gehecht. Doch ik moet de nieu- 
we burgemeester schrijven, omdat deze 
benoeming ons — de vrienden van de 
G.O.I.W.N., van „De Zwerver" en van 
de Stichting '40-45 — zo oprecht goed 
'heeft gedaan. Daarom omzeil ik de tere 
kwestie door haar blauw-blauw te laten 
en val pardoes in de burgemeesterswoning, 
thans nog N achteg aal straat 12, Breda, met 
een juichend „PROFICIAT" namens 
allen die — ja ik kan het niet helpen, maar 
ik moet in het gemoedelijk vervallen —• 
jou tijdens de bezetting en daarna heb- 
ben leren kennen en waarderen. 
]e weet het, zij die gedurende die tijden 
iets voor het vaderland hebben gedaan of 
geleden, moeten daar maar niet óver pra- 
ten. Ze hebben hun plicht gedaan en 
daarmee: basta! ]ij deed je plicht in de LO. 
en in de LKP. Jij deed eveneens je plicht 
bij het M.G. en bij de Bijzondere Rechts- 
pleging. Ik herinner er alleen  maar aan 
en ... .   (ik   herhaal   het)    daarmee: 
basta! 
Je weet ook: zij die tijdens de bezetting en 
daarna iets voor het vaderland hebben 
gedaan of geleden, vonden daarin geen 
motief om hoger op te klimmen. Maar als 
één van ons, omdat hij er door zijn eigen- 
schappen recht op had. tot een hogere 
levensstaat promoveerde, waren jij en ik 
en wij allemaal daar eerlijk blij om. Daar- 
om zijn wij zo oprecht verheugd dat de 
hoge overheid thans jou tot een eervol 
ambt heeft uitverkoren; jou, omdat je hebt 
getoond een verantwoordelijke positie aan 
te kunnen. 
Als mens! Ik behoef je niet te zeggen, dat 
ik niet met politieke delinquenten opsta 
en naar bed ga, maar ik ontmoet ze nog 
wel ééns. En als ik dan de zondaars uit 
jouw rayon spreek en we hebben het over 
de Officier-fiscaal in Tilburg, dan roemen 
ze je strengheid en je eerlijkheid; „die 
Van der Hooft, dat was een vent, waar- 
voor je je pet moest afnemen". Waar- 
achtig, dat zeggen ze. 
Nog een andere categorie foutelingen heeft 
(ongewild) een ferm pleidooi voor jou 
als geschikt voor een eervol ambt gehou- 
den. Dat zijn de collaborateurs, die je niet 
luchten kunnen of zien omdat je hen in 
hun., schamele hebzucht hebt tentoon- 
gesteld. 
De  collaborateurs  zijn  dan  ook  je  enige 
vijanden. Overigens heb je slechts vrien- 
den.  Veel   vrienden!   Kapitalisten    horen 
erbij    en   arbeiders,   socialisten   en    anti- 
socialisten,   geletterden en   ongeletterden, 
dominees en paters. Want ieder, die recht- 
schapenheid,   onbaatzuchtigheid en   men- 
selijkheid kan waarderen werd, als hij jou 
ontmoette, een vriend. 
Al die vrienden  roepen  nu: 
Leve de burgemeester! 
En daaraan doet van harte gaarne mee, 

je   vriend 
„TON " 

Monument 
C 

DER  ONBENULLIGHEID 

STANDBEELD VOOR EEN JONGETJE, DAT NOOIT BESTOND 3 
Een mens heeft van die dingen uit z'n 

prille jeugd, die hem z'n hele leven 
bij blijven. Soms betrapt hij zich er op, dat 
'ie een versje zit te neuriën, dat hij leerde 
toen'ie een broekje was, dat amper kon pra- 
ten. Of op een onverklaarbaar ogenblik 
schiet 'm een verhaaltje in gedachte, dat de 
juffrouw voorlas in de eerste klas van de 
lagere school. 
Dit is niets bijzonders. Het is zeer menselijk, 
dat belevenissen uit je jeugd je bijblijven en 
het zou niet in ons zijn opgekomen hierover 
te schrijven, ware het niet, dat een voorval 
van de laatste dagen hiertoe de aanleiding 
was. 
Want ook in Amerika zijn kinderboekjes 
met verhaaltjes, waaraan de oudere Ameri- 
kanen nu en dan weer terugdenken. En het 
hinderlijke is, dat juist een vertellinkje over 
Holland veel in gedachte komt. 
De schrijfster verhaalt hoe een oude groot- 
vader, lurkend aan zijn pijpje, aan zijn klein- 
kinderen een vertelling ten beste geeft over 
Hans Brinker, die enige eeuwen geleden 
zijn opa bezocht en op de terugweg in de 
Spaarndammerdijk bij Haarlem een gaatje 
ontwaarde. Het water siepelde er door, 
maar Hans stak terstond zijn nietige duim in 
het gat om het water tegen te houden. Won- 
der boven wonder gelukte het, maar het 
jochie was zo uitgeput, dat de dominee hem 
de volgende morgen vond, met zijn vingertje 
nog in het gat. Zo redde dit knaapje dat in 
werkelijkheid noot bestond, het leven van 
zijn landgenoten en behoedde Nederland 
voor een overstroming, althans volgers de 
Amerikaanse schrijfster. 
Het verhaal is niet waar, maar dat hindert 
niet. De meeste kinderverhalen berusten op 
fantasie. Het is echter zo jammer, dat de 
Yankees het wèl geloven en als ze in Hol- 
land aan wal stappen, vragen ze naar Hans 
Brinkers die zijn land redde. 
..Even uit het hoofd praten", zegt U mis- 
schien? Dat ligt wel het meest voor de hand, 
maar niet ieder denkt er zo over. Bij voor- 
beeld de Vereniging voor Vreemdelingen- 
verkeer niet. Die ruikt deviezen en zegt: 
„Waarom zouden we geen mooi plekje aan 
de Spaarndammerdijk tot de historische 
plaats bombarderen?" Zo komt er een mo- 
nument ter herinnering aan Hans Brinkers 
en tot aansporing van alle andere jongetjes 
om bij eventueel voorkomende overstromin- 
gen hun vinger in dijkdoorbraakgaatjes te 
houden. Daar zullen de Amerikaanse toeris- 
ten een ogenblik verpozen, denkend aan de 
held hunner kinderjaren, welk verhaal ze 
als waar kunnen verifiëren, misschien zullen 
ze er bloemen leggen, aan de voet van het 
monument, en als ze erg sentimenteel zijn 
een traan wegpinken. 
Maar tien kilometer vanaf de Spaarndam- 
merdijk is een ander monument, een plech- 
tige plaats in de Stille Overveense duinen: 
de Erebegraafplaats. Er komen wellicht 
geen buitenlandse bezoekers, maar hier rus- 
ten helden, die in werkelijkheid hebben be- 
staan, die nog in onze gedachten voortleven 
en die om hun vaderland te redden het of- 
fer van hun leven brachten. Ook ai staat 
het niet in de Amerikaanse schoolboekjes 
beschreven. 
We hoopten, dat het standbeeldje er niet 
zou komen. Er is in het buitenland al zo veel 
verkeerd begrip over Nederland na de vele 
broeken-, klompen- en windmolens-propagan- 
da-acties. Maar het komt er toch, ook al 
waren enkele vroede vaderen in Haarlems 
raad er tegen. De Gedeputeerde Staten 
keurden goed, dat een bedrag van ƒ 1500.— 

wordt uitgetrokken voor het voetstuk van 
het monument, dat door de Haagse beeld- 
houwster Greta Rueb wordt vervaardigd en 
een   knielend   knaapje   voorstelt,   dat   zijn 
duimpje in een gaatje houdt  
We betreuren het. En we kunnen ons het 
idee niet eigen maken. Het is toch zó, dat 
de deviezen (het wonderwoord der twintig- 
ste eeuw) ons niet mogen brengen tot ac- 
ties, niet in overeenstemming met de waar- 
heid. 
En als buitenlanders eer willen bewijzen 
aan Nederlanders, die hun leven offerden 
voor hun vaderland, dan is het niet nodig 
een plaats te fantaseren. 
We hebben — helaas — na de jaren 1940— 
1945 plaatsen te over, waar echte helden 
vielen en rusten. FREEK. 

JA zw&tf 
dew&ceid 
tand 

We lezen de „Boerderij" en dachten steeds, dat het 
een vooruitstrevend blad was. Maar nu zijn we van 
gedachten veranderd, want we lazen het nummer van 
8 Juni en zagen: 

„Vrijlating van het kapitaalverkeer binnen de 
Benelux zal tegen 1 Juli 1050 niet mogelijk zijn, 
zulks met het oog op de ongunstige deviezen- 
positie van Nederland". 

Toen dachten we na: wat was er in 1050 ook weer? 
O ja, het was kort na de laatste inval van de Denen 
en Noormannen. Toen wilden ze dus ook al probe- 
ren of de zaak al beneluxend weer voor elkaar kon 
komen. En nog mijmerend over die woeste Noorse 
kerels die ons land binnenvielen viel ons oog op de 
volgende  advertentie, ook  in „de Boerderij": 

„Te koop aangeboden: circa 900 stuks mooie, 
rechte Noorse juffers". 

Kijk, zoiets beleven we gelukkig in 1949 niet meer. 
Handel in blanke slavinnen, dat mag toch niet, zelfs 
al zitten we nu even schaars in onze deviezen als 
toen in 1050. Trouwens, verbeeld je zoiets: een ad- 
vertentie in je dagblad onder „Groentjes": Aangebo- 
den 900 Duitse dames. Zou U ze moeten? Wij niet. 
Brrrr, je griezelt er van. En juist toen we deze krant 
des gerusten landmans wiens leven zo genoeg'lijk 
voortglijdt, terzijde wilden leggen, zagen we een klein 
advertentietje, dat oni met beide benen weer midden 
in  1949 plaatste: 

„Kennismaking. Boerin zoekt een goede boer". 

Heel even speet het ons, dat we geen boer waren, 
ook al zegt men het wel eens tegen ons. Maar dat 
bedoelt men meestal ietwat hatelijk, want we zijn niet 
zo dom. Tenminste, toen we na „de Boerderij" gre- 
pen naar het „Hamburger Abendblatt" van 23 Mei 
en lazen: 

„In Duitsland leven meer dan 10.000 mensen die 
het hart rechts, dus op de verkeerde plaats 
hebben", 

toen lieten we ons niet beetnemen. Want dat wisten 
wc allang. Zelfs veel meer dan 10.000 hebben het 
hart niet op de juiste plaats, al was het nieuw voor 
ons dat hun hart dan rechts zit. Wij hadden — onder 
ons gezegd — de gedachte dat ze helemaal geen hart 
in hun Germaanse body hadden. 

{Ingezonden mededeling) 

Begin  de dag 
met   IVO KOL. 
Tanden  blank   en   rein;   adem 

fris als morgendauw. 



Niet de helft plus één I 

X 

Met een zekere verademing heeft het 
Nederlandse volk kennis genomen 
van de uitslag der gemeenteraads- 
verkiezingen, waarbij de Commu- 

nisten hun invloed zo ongeveer gehalveerd 
zagen. En het feit, dat de verkiezingen in 
België een ongeveer gelijkwaardig beeld ver- 
toonden zou óns er licht toe kunnen ver- 
leiden een ongegrond optimisme voor de 
toekomst te koesteren. 
Daartegen moeten we toch met klem waar- 
schuwen! 
Niet, omdat de nederlaag der Communisten, 
zoals ,,De Waarheid" ons wil suggereren, 
in feite geen nederlaag is. De Waarheids- 
vrienden zien kans uit elke nederlaag nog 
een overwinning te construeren, al zouden- 
ze moeten teruggrijpen op de tijd toen er in 
Nederland nog geen Communisten waren. 
Ze leggen er eenvoudig cijfers naast, die nog 
ongunstiger waren. Waar de zetelverdeling 
gunstig was wordt deze vermeld, waar met 
enige handigheid een gunstig percentage te 
vermelden is, beperkt men zich daartoe. 
Daardoor laat ons volk zich niet verblinden. 
Maar wat wij goed in het oog moeten hou- 
den is, dat men bet Communisme niet met 
verkiezingen kan verslaan. 
Luister goed naar hetgeen Paul de Groot in 
een geheime vergadering van vooraanstaan- 
de communistische functionarissen heeft ge- 
zegd. De Dagblad pers bracht daarvan het 
volgende verslag: 

In de bedoelde vergadering gaf de heer 
De Groot onverholen toe, dat de ver' 
kiezingsuitslagen voor de communis- 
ten tot dusver slecht zijn. De reactie, 
zei hij, heeft naar Amerikaans voor- 
beeld, eerst verkiezingen laten houden 
in gemeenten, waar de communisten 
een slechte beurt maken. Zo kweekt 
men stemming in het land. 
Voorts zeide hij het te betreuren, dat 
in de grote steden de communisten niet 
met verbonden bloklijsten hebben ge- 
werkt. Op deze wijze had men een een 
aantal halve buitenstaanders voor de 
communistische lijsten kunnen vangen. 
Toch, zei de heer De Groot, moeten 
wij aan verkiezingen niet te veel waar- 
de hechten. Langs de weg van de helft 
plus één zullen wij in Nederland nooit 
een Sowjetstaat stichten. Laat de bour- 
geoisie maar zweren bij haar rekenma- 
chines, wij moeten „het hebben van 
andere machines." 
Omtrent de „laster- en roddelcampag- 
nes", zeide de heer De Groot: „Het 
partijbestuur acht het in deze periode 
onmogelijk de strijd te voeren zonder 
persoonlijke discriminatie van ministers 

ONDERDUIKERS 
BIEDEN ZWANEN AAN. 

De onderduikers van Eernewoude in 
Friesland, dat bij de uitgestrekte riet- 
velden van het Natuurreservaat „Het 
Prinsenhof" ligt, hebben als dank 
voor de gastvrijheid hun hier bewe- 
zen,enkele zwanen aan de gemeente 
cadeau gedaan. Ze hopen, dat de 
zwanen er een rustiger leven zullen 
hebben dan zij. want meermalen ge- 
beurde het, dat zij bij razzia's hun 
toevlucht moesten zoeken in de on- 

toegankelijke rietlanden. 
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of oud-ministers. Alle ministers zijn cor- 
rupt: dat moeten wij in het land ver- 
spreiden. We moeten er bij vertellen, 
dat elke minister zijn eigen motorboot 
heeft en een bankrekening in Amerika." 
In dit verband is het wel aardig te ver- 
melden, dat de Communisten ook van 
Z.E. Minister in 't Veld vertelden, dat 
hij een motorboot heeft. Minister in 't 
Veld heeft daarop op de enig juiste 
wijze gereageerd. Hij zeide n.L, dat 
hij nu de grootste moeite heeft om zijn 
kinderen ervan te overtuigen, dat hij 
werkelijk geen motorboot heeft. 

Onthoudt het goed. 

„Langs de weg van de helft plus één zullen 
wij in Nederland nooit een Sowjetstaat 
stichten." 
De Communisten zullen het in Nederland 
nooit tot een parlementaire meerderheid 
brengen. Maar zij zullen andere methoden 
toepassen. En wij weten uit de geschiedenis 
van het nationaal-socialisme, welke metho- 
den dat zullen zijn. Zij zullen hun vaderland, 
zodra zich de gelegenheid voordoet, verra- 
den. En zo bezien doet het er niet zoveel toe, 
of zij met vijf of met tien man in een Ge- 
meenteraad zitten. En het is niet zo belang- 
rijk of zij 5 of 10 procent van de stemmen 
halen. Wij hebben rekening te houden met 
het feit, dat er weer een legertje van min- 
stens 100.000 man klaar staat om als vijfde 
colonne op te treden. Op de lieden, die 
vandaag wel en morgen geen Communist 
stemmen, moet men niet al te veel vertrou- 
wen. Ook daarmede hebben wc ervaringen 
opgedaan. Er waren in de laatste oorlog 
heel wat niet aangesloten N.S.B.-ers. die 
erger waren dan zij, die openlijk het drie- 
hoekje droegen. 
Ook in de Ned. Ver. van Ex-Politieke Ge- 
vangenen zijn de ogen, zij het wat laat, 
opengegaan. Men heeft daar nu definitief 
met de Communisten afgerekend. En het 
bestuur heeft nu aan den lijve ondervonden, 
welke methoden de Communisten toepassen, 
wanneer zij inzien, dat ze het met mooi weer 

•spelen niet kunnen winnen. 
Nederland is. geschrokken van de verkla- 
ringen van Thörez en Paul de Groot. Dat is 
nuttig. Maar het is niet genoeg. Want, die 
schrik zal wel weer overgaan. 
Nederland moet duidelijk en klaar blijven 
zien welk gevaar het Communisme vormt. 
Dat gevaar wordt niet vergroot of vermin- 
derd door verklaringen van hun leiders. Het 
is wellicht het grootst op die ogenblikken, 
wanneer hun uitingen geen reden tot zorg 
geven. 
Want het Communisme werkt niet allereerst 
in het openbaar,  „het heeft andere machi- 
nes   dan   de   rekenmachines   van   de   Bour- 
geoisie."  Die machines werken vrijwel ge- 
ruisloos. En ze staan overal klaar. Ze zul- 
len in werking treden, zodra uit het Krem- 
lin daartoe het bevel wordt gegeven. 
De kracht van die machines is niet afhanke- 
lijk van het aantal Communisten in Kamers 
en Raden. Want juist daar tonen de Com- 
munisten bij  herhaling, dat zij onbekwaam 
zijn tot constructief werk. 
De kracht van de communistische machine 
is afhankelijk van de geestelijke weerstand, 
waarover een land blijkt te beschikken. 
Daarom is het ook nu nog niet de tijd om 
met een  glimlach  over de Communistische 
nederlaag in te sluimeren.  Wees actief en 
draag uw steentje bij tot versterking van de 
geestelijke weerstand in Nederland. 

AD. 

\ öoctop henk v. Riessen | 
J         „Onze Henk is Doctor geworden!" Het (, 
|| zoemde me de hele dag al door de kop. ^ 
J^ En wel op zo volstrekt oneerbiedige — en I* 
£ dus ganselijk niet bij de plechtige gebeur- « 
^ tenis passende — zangwijzen als daar zijn: * 
J „Moeder, onze kanarie is dood" of „Onze i 
^ poes   heeft  poesjes  gekregen"   of  J 
]) enfin,  U kunt er zelf  wel aanvullen! Ik ^ 
£ heb   van   meetaf   gepoogd   deze   oneer- % 
<| biedige binnenneurie te onderdrukken. En f 
5 toen ik bij het binnentreden van de S 
*» A.M.V.J.-„aula" merkte, dat het nog niet | 
J over was, ja, dat het zich zelfs bij de C 
£ drempel plotseling verergerde, heb ik in Ij 
^ arren moede, in een laatste krampachtig f 
f pogen, het binnendeuntje getracht weg te \ 
«v coué-en door tot me zelf aldus te spreken: X 
«2 Wees nou eerbiedig, goed zo, je wordt ^ 
k al eerbiediger, nu aanstonds op z'n eer- 3 
J biedigst, onze Henk, hij leve hoog, hoger, C 
^ hoogst, die   goeie,   betere,   beste    Henk, % 
j| hiep hiep hoerah, Henk, Henker, H  f 
f Om  in  vertwijfeling te  merken,  dat ook h 
5? deze methode slechts brengt van kwaad, $, 
6 via kwaaier tot erger en ergst! I. 
|, In dit dieptepunt van wanhoop sloeg ik ^ 
J toen mijn oog op mijn omgeving. En dat f 
^ werkte bevrijdend. Want het leek wel een ^ 
| LO-LKP  reunie.   Of   moet  ik   Landdag f 
0 zeggen? En bij het handje drukken en S 
? toewuiven en groeten en praten zweefde 3 
1 me als een muziekmotief in voortdurende C 
l herhaling  tegemoet:   „Onze Henk " 5 
^ Ouderen  en jongeren,   gestudeerden   en f 
^ onontwikkelden, de hele LO-LKP-familie \ 
| ervaart  in  deze aanduiding de  synthese i 
l tussen    vriendschap    en    respect:    Onze ^» 
J Henk! J 
P Welaan dan, Henk, vanuit deze synthese- ( 
j, dier-er-wezen-mag: Salve. Doctor,   (voor % 
| deze plechtige gelegenheid spreekt ook de f 
? LO-LKP Latijn!),  Salve, Doctor,  iterum \ 
t iterumque salve! Van harte geluk met je * 
l promotie! Een dissertatie ook, die er wezen € 
» mag. Gewaardeerd met een verdiende cum J 
f laude! Een dagbladscribent sprak van een € 
\ „turf", die — als ik me goed herinner — % 
| hij wel niet zou lezen!   Dit   in   gemoede f 
> overigens. Maar niettemin geen navol- 5 
| genswaard voorbeeld. Want de lezing 3 
• van deze samenvattende critiek op de zo C 
, volop actuele richtingen van Westerse f 
\ wereld- en levensbeschouwingen kan de f 
| diepgang en daardoor de eerlijkheid der \ 
j beoordeling dezer richtingen van ieder, £ 
, die in de strijd der geesten staat, slechts 5 
> in hoge mate van nut zijn! En dit. waar     3 

thans vaak scherpzinnigheid   en   vliegen-     £  ' 
[     afvangerij   het   gebrek    aan    diepte    en % 
|     inzicht   moeten   verbloemen!   Bovendien: f 
■     eWers is bij Riessen's geestverwanten zon h 
|     samenvatting nergens te vinden! & 

Moet  ik  nog   vertellen,   dat  Henk   ver- € 
schillende stellingen direct of indirect aan $ 
het verzet gewijd had? Vooral het in stel- ^ 
ling   27   begrepen   eresaluut   aan   Tante % 
Riek. de Moeder van de LO.. heeft ons f 
goed gedaan. % 
Ik eindig. Eigenlijk zijn we allemaal een 3 
beetje gepromoveerd.    Want   je   promo- C 
veert     op     een     proefschrift.     Een f 
schrijf-stuk dus. En ik   vraag:    Waar f 
heeft Henk   schrijven   geleerd? Waar \ 
heeft ie zijn  wel   versneden   ganzeveder p 
verworven?    Was    het    niet    in    „De *> 
Zwerver"?   En    van    wie    was   „De 3 
Zwerver"? Soms  niet  van  ons.  de  LO- C 
LKP?  Weg met die „Hendrik" —  trou- % 
wens: wat een brave naam voor zo'n vent! ff 
— van dat titelblad! En daar voor in de \ 
plaats de mededeling, dat op Vrijdag. 17 ^ 
Juni 1949 te Amsterdam   aan   de   Vrije C 
Universiteit te   Amsterdam promoveerde 3 

DE LO-LKP. J 
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fn&ftsm tn fywcutti 
Kotte inhoud van het voorafgaande: 
Op 15 September 1944 arresteerden de 
Duitsers op een illegaal adres in Utrecht 
een medewerker, doch buitendien maakten 
zij lijsten met twee- tot vierentwintig /lon- 
derd namen en adressen buit. Onmiddel- 
lijk begaven vier KP'ers, waarvan één in 
Landwachtuniform, de anderen gewapend 
met slecht vervalste SD-papieren, zich per 
auto naar dat adres. De vijf Landwach- 
ten, die gevangene en buit moesten be- 
waken, zagen de KP'ers voor SD'ers aan. 
De laatsten wachtten intussen op een 
kans om de Landwachten te overrompelen, 
en „verhoorden" intussen de gevangene. 
Toen de pseudo~SD' ers besloten ge- 
vangene en papieren mede te nemen in de 
auto en de Landwachten de opdracht 
gaven de bewaking van het huis voort te 
zetten, dreigde er nog een kink in de kabel 
te komen, toen één der echte Landwach- 
ten vroeg, of hij nog even de papieren 
mocht zien: „Hij had al eens meer zoiets 
aan de hand gehad, ziet U"   

Achter mijn rug gebeurde er niets. Het 
vertrouwen was dus hersteld: de heren 

waren er voor de tweede keer ingetippeld. 
De clandestiene telefoonlijn, die na de over- 
val van de Duitse officieren natuurlijk door 
onze centrale uitgeschakeld werd, had de 
situatie gered. We gingen naar buiten, in 
optocht, als ware broeders en plotseling 
schoot de komische gedachte door mijn 
hoofd, dat het toch jammer was dat ik 
naderhand nooit meer uit zou kunnen maken 
wie er op dit ogenblik van ons groepje meer 
voldaan en tevreden was: de Landwachters, 
die blijkbaar rotsvast overtuigd waren van 
een beloning of een promotie na deze schit- 
terende beurt, wij met ons drieën die per 
slot van rekening ook niet ontevreden kon- 
den zijn over de gang van zaken tot op dit 
moment óf onze gevangene, die als een ge- 
broken man vooruit liep, recht op de vrij- 
heid af en er misschien aan dacht dat het 
kwartiertje dat de heren Landwachters, juist 
voor wij kwamen, hem nog te leven hadden 
gegeven omdat hij zijn mond niet open deed, 
welhaast verstreken moest zijn. 
We naderden het tuinhek. Ik duwde onze 
eigen Landwachter in de rug en snauwde 
hem toe dat hij op moest letten, dat die kerel 
daar op het laatste moment niet de benen 
zou nemen. Het was meer als een grapje 
bedoeld, maar een van zijn echte collega's, 
die van opzij aan kwam slenteren dacht dat 
ik me werkelijk ongerust maakte en zei sma- 
lend: Hij heit geen schijn van kans, Herr 
Inspektor. As-t-ie de kuite probeert te neme, 
schiet ik 'm dwars door z'n flikker. 
We waren bij de auto. Ik keek verrast op 
— er stonden twee onbekende heren in 
lichte regenjassen op onze weg. S.D.? Te 
vragen had weinig zin. Meteen schieten? Ze 
keken ons aan en gingen een stap terug om 
ons door te laten. 
We duwden de gevangene naar binnen. Ik 
had mijn blaffer te voorschijn gehaald en 
hield de loop tegen zijn rug. Toen we op 
het punt stonden te starten, wrong de com- 
mandant van de Landwachtgroep zijn leren 
snuit door het geopend portierraampje naar 
binnen en vroeg in zulk rad Duits, dat ik 
hem eerst niet begreep, of we even zijn chef, 

J- *»m0*^*^  ■^^■w 
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Een onzer KP'ers schreef -r-; op fer- 
zoek van het Nieuw Utrechts Dag- 
blad — enige tijd geleden een verhaal 
over een overval van de Utrechtse KP. 
Dit tot in de kleinste bijzonderheden 
historische verhaal werd voor ons blad 
door de schrijver op verschillende pun- 
ten gewijzigd en uitgebreid, en met de 
welwillende toestemming van bovenge- 
noemd blad biedt de redactie van De 
Zwerver thans haar lezers de be- 
schrijving van deze overval aan. 

die met een troep Landwachters van veertig 
man aan de overkant of even verderop klaar 
stond om uit te rukken en assistentie te ver- 
lenen bij de huiszoeking, wilden waarschu- 
wen dat het niet door behoefde te gaan. Ik 
beloofde, dat we even aan zouden rijden. 
Belofte maakt schuld, zegt men. Maar we 
deden het toch maar niet. Het was, of we 
plotseling merkten dat we haast hadden. 
Even verderop zagen we een paar van onze 
mensen. Henk zag zijn jongere broer Wout. 
Hij stak zijn hoofd naar buiten. „Klaar", 
schreeuwde hij. „Wout, waarschuw de 
anderen, 't Is voor mekaar, inrukken!" . 
Inrukken  het klonk nog zó in de S.D.- 
Landwachtersstijl, dat we plotseling alle- 
maal hard-op lachten. Ik ving nog een glimp 
op van het hoogst-verbaasde gezicht van 
Wout, die keek of we gek waren. We wa- 
ren het op dat moment misschien ook, we 
bulderden van de lach, wc stompten elkaar 
en schreeuwden van alles. „Heb je die tas 
bij je?" — ik schrok midden in een lachbui. 
„Wat dacht je", schreeuwde Henk terug, 
„ik zit er boven op!" 
Waarachtig, hij zat er boven op. 

Nog een rit door de stad, het „normale" 
risico. We kwamen behouden aan op 

het binnenplaatsje met privé-garage. De 
goede vrouw des huizes, die op een balkon- 
netje stond, viel er van schrik bijna af toen 

EEN HISTORISCH VERHAAL 

Cor, hier Ben. Opdracht uitgevoerd, alles 
O.K. 
Wat??? Heb je het klaar gespeeld? Mooi!! 
Wat heb je met die Landwachters gedaan? 
Ze zitten er nog. 
Zitten ze er nog? Heb je hun wapens? 
Nee. Die hebben ze nog. 
Ik snap je niet. Hebben jullie niet geschoten? 
Ik lachte. „Ik zoek je vanmiddag wel op om 
't je te vertellen, maar we gaan eerst naar 
onze vrouwen. Alles zit rustig." 
Ik hoorde iemand naast me lachen. Het was 
onze gevangene.  „Excuseer dat ik zo  hard 
geslagen heb", zei ik. „Maar ik had er alle- 
machtig veel pleizier in. Deed 't zeer?" 
„Ik ben  nog nooit zo heerlijk geaaid", zei 
onze vriend. Hij gaf me de hand. 

„Wie waren toch die kerels in die regen- 
jassen die buiten stonden te loeren toen we 
weer in de auto stapten?" vroeg ik aan 
Leen en Henk. •• 
„Ze zagen er uit als een paar van de S.D., 
maar ze zeiden geen boe of ba." 
„Wat een wonder", kreeg ik ten antwoord, 
„'t Waren een paar-van onze eigen mensen!" 

"\ Teel later, jaren na de bevrijding, hoorde 
» ik van het voorspel van deze geschie- 

denis. Ziehier het verhaal, dat ik opteken- 
de naar het verslag van de man, die ons 
waarschuwde. 
Ik zat met deze  KP.-er,   Piet, in   dezelfde    * 
kamer waar de   handeling van het   toneel- 
stukje had plaats gehad. 
„We waren  hier met  z'n   drieën  in  huis," 
aldus   onze   zegsman,   „en   we   stonden   op 
scherp. We hadden de centrale administra- 
tie van de LO.  en het waarnemend B.S.- 
commando van de  stad  Utrecht en  omge- 
ving hier  laten   brengen,  na  de   arrestatie 
van Mr.  Spider. Ken je die geschiedenis?" 
Ik schudde mijn hoofd. 
„Wel, op de 24ste Augustus '44 kraakten 
we  het  distributiekantoor  van   Den   Haag, 

Hij heit geen schijn van kans, Herr Inspektor 

ze een Landwachter uit zag stappen. Maar 
ze herkende hem gelukkig juist bijtijds om 
haar positieven en haar evenwicht te kun- 
nen bewaren. 
Hier stond een telefoon. Ik draaide het 
nummer van garage Van Loon en kreeg 
Lange Cor aan de lijn. 

in de Copernicusstraat. Mr. Spider had daar 
de leiding. Hoe ze hem op 't spoor zijn ge- 
komen — ik weet het nog niet, maar ver- 

. moedelijk heeft de een of ander hem her- 
kend. Hij was n.1. inspecteur van de distri- 
butiekripg Utrecht. In elk geval, een week 
na de coup hadden we de poppen aan 't 



dansen. Het gordijntje van zijn woning bo- 
ven het politiebureau op de Witte Vrou- 
wensingel hing „op storm". Een week later 
ongeveer hing 't weer goed en Web dacht, 
dat het onweer voorbij getrokken was. 
Hij gaat 't ' huis in — en er ontstaat een 
vuurgevecht met twee man van de S.D., 
die nog op hem zaten te wachten. Web was 
een goed schutter; hij wist de heren op een 
afstand te houden. En hij rende weg. 
In de Lange Jufferstraat zag hij een man 
op een fiets. Hij houdt hem aan en wil zich 
van dat rijwiel meester maken. Tot zijn 
ongeluk treft hij hier zijn meerdere in kracht 
— hij wordt neergeslagen, zijn achtervol- 
gers komen aanrennen en twee schoten in 
de rug maken een eind aan zijn vrijheid. 
Hij werd naar Vught gebracht en toen 
Vught ontruimd werd, is hij met vele ande- 
ren  gefusilleerd  
Maar, om op dit geval terug te komen, je 
begrijpt, dat we ons hier niet op ons ge- 
mak voelden. Visite van een dertig of zestig 
man per dag  ik voelde weinig voor dat 
soort dingen. 
Wat wil je? Ook dit werk moest doorgaan. 
En toen kwam die bewuste I5e September. 
Ik had ons dienstmeisje geïnstrueerd om, als 
er ooit Duitsers mochten komen, maar net 
te doen, of ze van de prins geen kwaad wist. 
Nou,, de Duitsers kwamen — wij hadden ze 
helemaal niet in de gaten —, ze belden aan 
en prompt begint ons meisje te gillen. Die 
moffen brulden van „Schiessen!" en dat 
hoorden ook wij. Wel, schiessen kon er voor 
ons deze keer niet bij zijn. M'n oudere 
vriend voelde er niet voor om te rennen en 
ik voelde er niets voor, me te laten grijpen. 
Onze koerierster en ik kozen de weg, die 
nog open was — naar de achterkant van 't 
huis. Er waren anderen, die uit de fabriek 
wegrenden en onze buurvrouw wist zich in 
veiligheid te stellen door een sprong van het 
drie meter hoge balcon. 
Ik had geen. tijd, om op de consternatie te 
letten — men zegt, dat ze ons achterna ge- 
schoten hebben, maar ik weet het niet. M'n 
eerste zorg was, mijn revolver op te bergen 
en voort rende ik over een terrein, waar ik 
de gebouwen van de HAKA als flankdek- 
king had. 
Toen ik de weg naderde, zag ik dat iemand 
in het burger me nazette. Hij dwong me de 
polder in te rennen, ik had de langste benen 
en tenslotte gaf hij het op. Ik sprong over . 
een sloot, die ik in vredestijd niet halver- 
wege gehaald zou hebben, kwam met een 
roeibootje over 't Nieuwe Kanaal en even 
later was ik op een goed adres. 
Van daar af kon ik ogenblikkelijk „Oom 
Jacques" laten waarschuwen, die de mel- 
ding doorgaf. Ik verkleedde me als boeren- 
arbeider en peddelde op de fiets terug. 
Wel, het was de bedoeling dat ik mee ge- 
gaan zou zijn met jullie om de weg te wij- 
zen — maar jullie waren me net een kwar- 
tier te vlug af." 
We lachten. Ik vroeg: „Kun je me nog ver- 
tellen of het waar is, dat een hele schare als 
hengelaars vermomden langs de kant van 
het kanaal gezeten was om het verloop van 
het blijspel gade te slaan?" 
„Dat klopt" zei Piet „Maar ze zaten er niet als 
toeschouwers, maar om knip-oogjes te geven". 

„Ja, natuurlijk. Er konden toch zo veel van 
onze mensen hier nog in de val lopen. Het 
was een druk bezocht adres! Maar na een 
knipoogje van een vredig hengelaar liepen 
ze wel door." 
Ik moest bekennen, dat het geval nog aar- 
diger in elkaar zat dan ik zelf ooit had 
geweten. ,    BEN. 

'Ingezonden Mededeling) 

HIJNHARDTJESc*? 
.  wekken op bij geestelijke en  lichamelijke 

vermoeidheid en verdri)ven allerlei pijnen. 

Artikel 2 van de statuten spreekt o.m. 
van het lenigen van maatschappelijke 

noden van hen die tot het verzet hebben 
bijgedragen en geeft als een der doelstel- 
lingen aan dat de Stichting ingrijpt, voor- 
zover er bijstand nodig is. 
De bijstand kan ver- 
leend     worden     aan      ' 
personen of groepen 
van personen, die tot 
het verzet hebben bij- 
gedragen. 
Veel van het sociale 
werk is hierop ge- 
grond. Er opent zich 
een breed arbeidsveld. 
In dit slotartikeltje 
van deze reeks ga ik 
daar nu niet diep op 
in. Misschien is daar 
later wel eens de gelegenheid voor. 
Op een paar punten wil ik nog wijzen. 
Als voorbeeld van groepen van personen is 
er nog altijd de groep ondergedoken mili- 
tairen, die aan het bevel om zich te melden 
voor krijgsgevangenschap niet hebben vol- 
daan, maar op aandrang van de wettige 
Regering, zijn achtergebleven. Voor velen 
was onderduiken het gevolg. Nu gaan we 
die zich meldden, niet diskwalificeren. De 
omstandigheden waren niet voor ieder ge- 
lijk en de mogelijkheden toen 'niet overal 
even groot. Wel is er een rechtsongelijk- 
heid ontstaan. Zij die gingen werden geacht 
weer in werkelijke dienst te zijn getreden 
met gevolg dat aan hen soldij en aan hun 
gezinnen kostwinnersvergoeding werd uit- 
gekeerd. 
Zij   die  bleven  kregen    tot   nu   toe   niets, 
moesten in die tijd voor een deel leven van 
illegale steun. Hier wringt iets. 
Het lijkt   nu   of   de   ondergedokenen   fout 
hebben gehandeld. , 
Naar mijn mening dient de Overheid open- 
lijk uit te spreken dat zij een juiste houding 
aannamen, een kwestie dus van rechtsher- 
stel, wilt ge, van rehabilitatie. Maar dan 
dient tevens de ongelijkheid te worden op- 
geheven en hebben zij recht alsnog de ver- 
goeding te ontvangen onder aftrek van wat 
zij uit anderen hoofde hebben ontvangen of 
verdiend. Ben ik goed ingelicht, dan is de 

RegAing in principe wel bereid tot een be- 
sluit in deze geest, maar zouden aan de uit- 
voering vele moeilijkheden zijn verbonden. 
M.i. heeft ^O-^S een taak om bemiddelend 
op te treden en haar medewerking te geven 
de uitvoering mogelijk te maken. 

In   de   praktijk   komt 
het vaak voor dat af- 
zonderlijke     personen 
zich   tot   de   Stichting 
wenden       met      hun 

maatschappelijke 
moeilijkheden.    Als 

deze direct of indirect 
verband   houden   met 
hun verzet, zijn ze aan 
het    juiste    adres    en 
moet     daaraan     alle 
aandacht  worden  be- 
steed. Toch   komt  het 

vaak voor dat ook anderen op dit terrein 
werkzaam zijn. b.v. verenigingen van oud- 
illegale werkers. 
Dat is hun goed recht, wat niemand zal be- 
twisten. We kunnen veel waardering heb- 
ben voor wat zij in het verleden hebben 
gedaan. Nu '40-'45 echter door de begin- 
periode heen is en zij bij alle instanties ge- 
hoor vindt, lijkt het me beter het sociale 

„ werk aan haar toe te vertrouwen. 
Allen die dit aangaat roep ik toe: „Laat 
met vertrouwen de uitvoering van de 
sociale taak aan Stichting '40-'45 over. Ge 
behoeft daarbij zelf niet uitgeschakeld te 
worden. Door medewerker te zijn oefent 
ge mede invloed uit." 

Deze artikelenreeks is ten einde. Van ver- 
schillende kant hebben we het werk van 
'40-'45 nagegaan, gezien door de bril van 
een insider. Dat heeft zijn voor- en na- 
delen. U behoeft het ook niet in alles met 
hem eens te zijn. Het was slechts zijn be- 
doeling U tot bezinning te brengen over de 
wijze waarop dit werk moet worden ge- 
daan, U aan te sporen tot volharding en 
trouw in Uw medewerkersschap, U te be- 
waren voor verflauwing van de belang- 
stelling. 
Indien hem dit enigszins is gelukt, zal dit 
de  schrijver een grote voldoening  geven. 

Middelburg. F. HUSON. 

faa   %s*y   «fe,   ja» 
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\   ALS ADOLF HITLER GEZUIVERD WERD.... * 
\       Pei:1 Amerikaanse    correspondent van de   „Human Events" heeft er    over gedacht, n 

.Liwat er wel zou   gebeuren, wanneer Adolf   Hitler op het   ogenblik voor    een Duits ' 
l        tribunaal gedenazificeerd    zou worden. Hij vermoedt,   dat   Hitler   vrijgesproken   zou J 
.       worden en formuleert dat opeen satyrische, scherpe .manier op   de volgende gronden: 

/.    De betrokkene kon onder ede en onder overlegging van openbare bewijzen over- B 
§       tuigend aanvoeren, dat hij tot einde Augustus 1939 nauw met de grote democratieën ft 

heeft samengewerkt. Daarmede had hij zijn liefde voor vrijheid en vrede overtuigend ® 
$       bewezen. g 
.       2.    Van die tijd af, van 1939 tot 1941, werkte de J>etrokkene   nauw   samen   met   de 
9       Sovjet-Unie en genoot haar medewerking en vriendschap.   Hij ondersteunde   loyaal \ 
h        het streven van de Sovjet-Unie, dat later  door  Roosevelt als   het  „streven   van   een 
»       grote democratie'' werd aangeduid. 
ft       3.    De betrokkene heeft alles gedaan wat in zijn macht was om de nederlaag van het a 

Duitse  leger   te   bewerkstelligen.   Zijn   handelingen als opperste bevelhebber van het ' 
jj       leger bewijzen, dat hij met opzet en met   succes de   Duitse   oorlogsactiviteit gesabo- 9 

teerd heeft. 5 
§        4.    Voordat de vonnissen in Neurenberg werden uitgesproken had de betrokkene een \ 

belangrijk aantal leidende Duitse generaals ter   dood   gebracht.    Vooral    tegen    de 
i       samenzweerders van 20 juli 1944, die immers door een officiële Amerikaanse spreker § 
n       zijri gekwalificeerd als „Junkers" en  militairisten, die heel wat gevaarlijker waren dan 
9       de nazi's en van plan waren om de Duitse  weermacht voor een  derde  wereldoorlog l 
ft       te behouden, wist de betrokkene uiterst doelmatig op te treden.   ' * 

5.    Tenslotte heeft de betrokkene het bewijs kunnen leveren, dat hij door zijn bond- * 
§       genootschap met Benito Mussolini het slachtoffer van het fascisme geworden is. e 



VOOR DÊ 
BOVENSTE 
PLANK ? 

Onderdrukking en verzat 
Uitg. J. N. Meulenhoff, 
Amsterdam. 

ie 8e, 9e en 10e afleve- 
ring van dit werk, dat 

bijna   geen   facet   van   de 
achter ons liggende oorlog 
onbesproken    laat,    behan- 
delen    o,m.:     „De    Recht- 
spraak    in    bezettingstijd", 
„Psychologie van de Duit- 

se methoden" en „Gestapo en S.D." 
Wat ons bij het lezen van deze hoofdstuk- 
ken zeer bijzonder is opgevallen, is wel de 
nuchtere objectiviteit, die de schrijvers — op 
enkele uitzonderingen na — bij de behan- 
deling van hun onderwerp hebben betracht 
en dan mag wel met name worden vermeld 
het   gedeelte,   handelende   over   de   Duitse 
Strafrechtspraak door Mr. Wijckerheld Bis- 
dom.   Alle   gevoelsoverwegingen   ter   zijde 
stellend, komt deze advocaat, die in zeer vele 
processen tijdens de bezetting als verdediger 
is opgetreden, tot de conclusie, dat — ge- 
geven   het feit der   bezetting — de   Duitse 
strafrechtspraak bij het straffen in het alge- 
meen niet de grenzen van het noodzakelijke 
heeft overschreden. Voor het geval de lezer 
behoefte gevoelt om in de grootste verbol- 
genheid alvast naar de pen te grijpen, zij 
ter geruststelling meteen vermeld, dat elders 
door  dezelfde  schrijver  wordt  gewezen op 
het grove onrecht, dat duizenden Nederlan- 
ders heeft getroffen, door het optreden van 
politie-autoriteiten,   buiten   elke   vorm   van 
rechtspleging om. Dat waren de daden, die 
zo zeer de wrok van vele Nederlanders heb- 
ben opgewekt en vanuit die wrokgevoelens 
alleen worden dikwijls alle daden der bezet- 
ters   beoordeeld.   Een   dergelijke   instelling, 
hoe begrijpelijk zij op zich zelf ook is, kan 
echter nimmer bevorderlijk zijn voor de vor- 
ming van een objectief oordeel, integendeel 
vormt zij daarvoor een belemmering. Het is 
de grote verdienste van dit door Mr. Wijcker- 
held Bisdom geschreven overzicht, dat   het 
veel   wanbegrip   omtrent de   Duitse straf- 
rechtspraak   heeft   weggenomen, een   wan- 
begrip, waarmee niemand is gebaat en   dat 
slechts kan leiden tot grotere vertroebeling 
van ons oordeel over een tijdperk, dat ons 
toch al niet zo prettig in het geheugen ligt. 
Toen wij zoeven met betrekking tot de be- 
trachte objectiviteit op enkele uitzonderingen 
wezen, doelden wij met name op de hoofd- 
stukken, handelende over de razzia te JRot- 
terdam en het verhoor door Heinrich Himm- 
ler. De koele   zakelijkheid   van de   andere 
hoofdstukken, die, na   de vals-sentimentele 
bombast in vele andere na-oorlogse werken, 
weldadig aandoet, is hier een ogenblik zoek. 
Op zichzelf achten wij deze bijdragen niet 
beneden de maat, maar voor een werk als 
dit vinden wij het geen gelukkige keuze. 
Maar ieder zijn smaak. „Onderdrukking en 
verzet" biedt een grote verscheidenheid aan 
voortreffelijke artikelen en  we kunnen ons 
voorstellen, dat   vele lezers   enkele   „short 
stories" er tussen door zeer zullen weten te 
waarderen, 

TON. 

   «De . Echtgenote", , Valentin 
Katajcw   —   Nederl.    Uitge- 
versmij. N.V. te Leiden. 

Valentin Katajew, een van de heden- 
daagse Russische schrijvers, vertelt in 

dit boek, hoe hij als oorlogscorrespondent 
aan het Duits-Russische front bij Orel een 
jonge oorlogsweduwe ontmoet. Deze vrouw 
is op zoek naar het graf van haar gesneu- 
velde echtgenoot; nog ligt dit graf in het 
door de Duitsers bezette gebied, maar de 
optrekkende Russen zullen spoedig dit ge- 
bied heroverd hebben. 
Als de schrijver en de vrouw, dicht achter 
het front, de nacht in de open lucht door- 
brengen, vertelt zij hem haar geschiedenis. 
Hoe zij haar man heeft leren kennen, hoe 
de oorlog kwam en daarmede de scheiding, 
hoe zij als ingenieur in Stalingrad werkte 
in een fabriek, die door de oorlog tot steeds 
groter prestaties gedreven werd. Zij ver- 
telt, hoe van alle arbeiders de uiterste in- 
Spanning geëist werd, een inspanning, die 
niet mocht verslappen, ook niet als zij het 
bericht ontvangt, dat haar man als kolonel- 
vlieger bij Orel gesneuveld is. 
Tot zover gaat haar verhaal. Dan komt de 
Russische aanval op Orel, dat heroverd 
wordt, en het boek sluit met het vinden van 
het graf. 
Al met al is het een knappe vertelling, die 
vooral het Russische volk wel raken zal, 
daar de schrijver een goed nationalist is, die 
de totale oorlogsinspanning van het Rus- 
sische volk scherp naar voren brengt. Het 
is om dit „binnen de grenzen blijven" — wat 
het boek overigens met verschillende 
andere, o.a. Nederlandse, gemeen heeft —, 
dat „De echtgenote" niet boeit als dat 
andere boek over de oorlog in Rusland, 
„Stalingrad". Het laatste lezen wij over vijf 
jaar weer en het zal ons opnieuw beklem- 
men; het eerste lezen wij nooit meer en wc 

-weten alleen nog, dat het een aardige, sobere 
vertelling was  

KEES. 
^^^".' IM   I—^^M^^^H^^* 

»   IVOREN TORENS ?   » 
{Vervolg hoofdartikel) 

Met Jef Last zijn wij van mening, dat ook 
in het verleden vele kunstenaars bewezen 
hebben, dat een kunstenaarsziel niet be- 
hoeft onder te gaan, wanneer de kunstenaar 
zich met politiek inlaat. Wij zouden juist 
het tegendeel willen beweren. De kunste- 
naar, die erin slaagde de noden van zijn 
volk te peilen en met deernis en veront- 
waardiging daarover schrijven kon, bracht 
zijn werk daarmee op hoger plan. Hij slaag- 
de erin de volksziel te bereiken. Hij werd 
door het volk verstaan. 
Wil men ivoren torens voor kunstenaars? 
Ons goed. Maar zo'n toren wordt een prot- 
serige sta-in-de-weg, wanneer de bewoner 
niet zijn vensters open heeft, die op het le- 
ven uitzien; wanneer er geen deur is, waar- 
door hij het leven en het leven hem kan be- 
reiken. 
De kunstenaar moet midden in het leven 
staan. Anders accepteert het leven hem niet., 
En fn tijden van nood mag geen kunstenaar, 
geen zakenman, geen arbeider zich in een 
ivoren toren opsluiten. Als de dijken in ge- 
vaar zijn en de storm ertegen beukt, behoort 
ieder, die leeft en werkt op het land, dat 
achter die dijk zijn bescherming vindt, op 
de dijk te staan. Dan kan het afhangen van 
een paar handen meer of minder, of men de 
dijk kan houden. En niemand maakt ons wijs, 
dat de dichter, die met de spa in de hand 
meehelpt het gat te dichten niet in staat zal 
zijn daarover een kunstwerk te schrijven en 
de man, die er met de handen in de zak naar 
stond te kijken, wèl. 

AD. 

if KENNST DU 
DAS LAND..r 

Toerisme naar Duitsland is weer moge- 
lijk", vertellen de kranten dag-aan-dag; 

en de reisbureaux blijken overstelpt te wor- 
denden met vragen, of men nu met vacantie 
naar Duitsland kan gaan! Gelukkig heeft de 
Nederlandsche Bank al bekend gemaakt, 
voor dat vacantiegenot geen deviezen te 
zullen geven 
Maar  deze  belangstelling  voor  een  reisjc- 
voor-plezier  naar het  land,  dat  zo  onzeg- 
baar veel leed over ons volk bracht,  pleit 
niet voor de mentaliteit van de betrokkenen. 
Het is natuurlijk waar, dat voor de her-op- 
voeding  van  het  Duitse  volk  contact   met 
West-Europa nodig is, maar voor dit con- 
tact komen dan toch in hoofdzaak intellec- 
tuelen in aanmerking, en in ieder geval heeft 
de belangstelling van deze vacantie-gangeis 
niet zulk  een nobele bijbedoeling,  men  wil 
alleen voor genoegen uit en denkt, dit in het 
land onzer overweldigers te vinden. 
Moet de kruiperig-onderdanige Mof of de 
„freche" Pruis, zich dus inwendig weer vro- 
lijk maken  over  „die  dummen  hollander", 
die, na vijf jaar lang te zijn beroofd en mis- 
handeld, nu de bedrijvers van deze misda- 
den   nog   hun   vacantie-spaarpotjes   komen 
brengen? Zijn deze Hollanders dan verge- 
ten, dat het  Duitse volk in zijn overgrote 
meerderheid Hitler aan de macht heeft ge- 
holpen in een tijd toen normale verkiezingen 
een vrije uiting van de volkswil nog volle- 
dig mogelijk maakten? Dat daarna keer op 
keer   deze  meerderehid   haar   fiat   en   haar 
geestdriftige   steun   gegeven   heeft   aan   de 
misdadigersbende,   welke   de   Duitse   rege- 
ring vormde? En dat ook nu een groot deel 
van het Duitse volk — volgens velen  de 
meerderheid   zelfs   —   geen   berouw   heeft, 
maar alleen spijt, dat Hitlers opzet, om het 
Duitse volk als Herrenvolk te doen heersen 
over de wereld, niet gelukt is? 
Beseft    men    niet,    dat    honderdduizenden 
Duitsers   in   bezet   Europa   als   politieman, 
gevangenbewaarder,  provocateur,  beul,  lid 
van een executie-peloton   met   eigen   hand 
hebben meegedaan aan de vreselijkste mis- 
handelingen, pijnigingen, moorden, executies, 
verkrachtingenen vergassingen van honderd- 
duizenden onschuldigen? En dat millioenen 
Duitsers dat   hebben   geweten,   getolereerd, 
zelfs toegejuicht? Wil men zijn vacantie „ge- 
zellig" gaan doorbrengen in een land, waar 
men ieder ogenblik in contact kan komen 
met een dezer sadistische misdadigers,   nu 
vermomd als hotelhouder, kellner, treincon- 
ducteur of ansichtverkoper? Wil men met 
alle   geweld   de  bekende   Duitse   grofheid 
weer eens beleven, in de geest van de (his- 
torisch-ware)  ervaring van een Nederland- 
se dame,  die,  bij   een  ontmoeting  met  een 
Duitser zeggend dat zij in Rotterdam woon- 
de, te horen kreeg: „Rotterdam, dat ken ik, 
dat heb ik Mei  1940 gebombardeerd; mis- 
schien herinnert U U dat".! 
Nederlanders,  laat  Uw  gevoel  van  eigen- 
waarde U toch weerhouden Uw ontspanning 
en vacantie-genot te zoeken te midden van 
degenen, die Uw land lafhartig overvallen. 
Uw  land   uitgeplundcrd  en    tienduizenden 
landgenoten  gemarteld en   vermoord   heb- 
ben. Er zijn andere landen, fatsoenlijke lan- 
den, die meer recht hebben op Uw bezoek. 

(Ingezonden mededeling) 

Hoofdpijn -   Kiespijn - Zenuwpijn 

SAN  A  P I  R  |  N 
rijnverdr i| v e r  bij   uitnemendheid 
"^^^"»^"^-^—«—i^«Buisje 40-7J et. 



in   m em o R i A m 
Hiermede besluiten wij de herdenking van ge- 
vallen LO'ers en KP'ers te Delft, waaraan 
wij ook de twee voorgaande nummers wijdden. Ï^S^Ï^S 

Jan van der Sloot   „)an 33" 

Geboren: 18 Februari 1911 te Rotterdam. 
Gefusilleerd:  6 November  1944 

te   Waalsdorp. 
Agent van politie. 

Een   plichtsgetrouw  politieman,   wiens 
vervulling van zijn plicht was geba- 

seerd op waarachtig  Christendom. Was 
het   wonder,   dat   de   maatregelen,    die 
metterdaad   moesten   worden   uitgevoerd 
op last van de bezetter en helaas ook op 
last van de betrokken superieuren,  hem 
al spoedig in een onontkoombaar conflict 
brachten.   Niet  alleen   dwong   dit   alles 
hem tot weigeren, maar het bracht hem 
tevens is de kleine kring van hen, die de 
strijd tegen het onrecht begonnen waren 
op allerlei wijze. Al spoedig was hij een 
der  steunpilaren  van   het   LO-werk   in 
Delft,   trouw  bijgestaan  door   zijn  even 
moedige vrouw.  Jan 33 — zoals hij ge- 
noemd werd -— was dé man, die steeds 
weer kans zag voor de nodige dingen te 
2orgen.  Niet alleen tot de LO bepaalde 
zich zijn werkzame geest, ook spionnage 
was   een   der   onderdelen,    alsmede   de 
illegale pers. Hij deed wat zijn hand vond 
om te doen, ongeacht de  consequenties, 
die hij heel goed kende. 
Aan  de jonge  LKP-organisatie   gaf   hij 
reeds in   het   begin   zijn   medewerking. 
Door zijn bemiddeling werd dan ook met 
succes het Delftse politiebureau overval- 
len, waarbij enkele Joden en LO'ers wer- 
den  bevrijd  en  een   vijftigtal   revolvers 
buitgemaakt.  In  de veelbewogen  zomer 
van   1944, als  verzetsfront  zulke  onher- 
stelbare slagen  krijgt in Delft, blijft Jan 
33 trouw op zijn post, terwijl zijn activi- 
teit    zich    verhoogt.    Totdat    hij    moet 
onderduiken.  Het  gelukt  hem  korte  tijd 
zich   rustig  te  houden,   maar   de   strijd 
roept. Hij kan niet werkeloos toezien. 
Inmiddels hebben de Septemberdagen de 
gehele situatie veranderd.  Van de oude 
LKP en de LO is weinig meer over. In 
nieuw verband wordt getracht de orga- 
nisatie weer te herstellen. 
Reeds op 13 October 1944 valt Jan 33 ten 
prooi   aan   de   SD.   Vechtend   voor   zijn 
leven   wordt   hij   overmand  en   gewond. 
6 November 1944 wordt hij gefusilleerd. 
Hoewel overwonnen, wist hij zich over- 
winnaar.   Hem   werd  die  bekroning   ge- 
geven, die mensen niet kunnen geven en 
die het verstand verre te boven gaat. 

W. 

Stephanus Jacobus Driesprong „)aap" 

Geboren: 19 November 1919 te 
Boskoop. 

Gefusilleerd: 28 October 1944 te 
Waalsdorp. 

Kantoorbediende. 

P* en eenvoudige Boskoper, aanvan- 
••—' keiijk als onderduiker bij een der 
LO'ers in Delft geplaatst. Een jongen 
zonder  pretenties,    in    wezen    echter 
groot  door  zijn  eenvoud  en  bovenal 
iemand, wiens leven    —    vooral zijn 
daden  — waren   gebaseerd   op   een 
waarachtig vertrouwen in God. 
Langere tijd verleende hij tijdens deze 
onderduikperiode    zijn     medewerking 
bij het stencillen van „Op Wacht". 
Na de bekende Dolle Dinsdag  kwam 
hij door de activiteit in zijn omgeving 
in aanraking met het gewapende verr 
zet.  Jaap  voelde  het als  een  roeping 
zich  hierbij niet   onbetuigd   te   laten, 
waarbij   ook   zijn    grote   vaderlands- 
liefde van invloed was. Daarom sloot 
hij zich aan bij de toen in Delft door 
Jan   33   gevormde   groep.   Hoewel   hij 
stil en bescheiden was, hielp hij bij de 
meest  gevaarvolle ondernemingen. 
Helaas  viel  Jaap,  samen  met  Jan   33 
reeds op 13 October 1944 in de niets- 
ontziende   handen   van   de   SD.   Jaap, 
de enige, die   bewapend    was,    heeft 
nog  getracht zich   teweer   te   stellen. 
Het mocht helaas niet baten. 
Samen met Jan 33 werd   hij   overge- 
bracht naar de gevangenis te Scheve- 
ningen. Jaap werd op 28 October 1944 
op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd, 
nadat velerlei pogingen om hem en Jan 
33 te redden waren mislukt. Zoals in 
zovele gevallen is het ook bij Jaap zo 
treffend,   dat hij   zich   volkomen   het 
eigendom wist van Hem, uit Wie, door 
Wie en tot Wie alle dingen zijn. 

W. 

Gedenk,   Heer, «I  Uw martelaren, 
Dat z'Uw nabijheid zich bewust. 
Ondanks benauwenis ervaren 
Hoe veilig 't in  Uw schaduw rust. 

Want Gij lijdt mee al hun ellenden; 
En nemen zij naar U de wijk, 
Dan zal zich 't kwaad ten goede wenden; 
Zij hebben  U  en 't Koninkrijk. 

„De Vuurproef" -A. Wapenaar 

Roeland Anthonie Kollcwijn    „Roes" 

Geboren: 26 October 1920 te Amsterdam. 

Overleden:  8 November  1944  te Delft. 

Student. 

Roes Kollewijn bracht zijn jeugd door 
te    Helmond,    waar    hij    de   lagere 

school en de H.B.S. bezocht. Na het be- 
halen  van  het  einddiploma  aldaar,   stu- 
deerde  hij   gedurende een  jaar   aan   de 
Technische   Hoogeschool   te  Zürich   en 
werd vervolgens te Delft als student aan 
de T.H. ingeschreven.  Reeds   korte   tijd 
na de   verraderlijke   overrompeling   van 
Nederland bepaalde hij zijn houding en 
koos   het  moeilijke  pad  van  de  illegali- 
teit.  Zijn eerste terrein van werkzaam- 
heden wa^ dat der   falsificatie   en   hulp 
aan hen, die door   de   bezetter   belaagd 
werden.   Vervolgens   kwam   hij   in   de 
groep van  Professor Wiersma  te  Delft, 
waar hij optrad als schakel tussen deze 
groep en de top van de LKP., LO. en 
RVV. Vele Joodse landgenoten werden 
door   zijn   toedoen   uit   handen   van   de 
Duitsers   gehouden,   anderen   verschafte 
hij    documenten   waardoor   zij   zich   in 
veiligheid konden stellen. Maar ook op 
het terrein van  de militaire inlichtingen 
bewoog hij zich en deed daar zeer ver- 
dienstelijk  werk.   Na   de  razzia   op   stu- 
denten in  Februari  1943  dook hij onder 
en vanaf dat ogenblik ging het illegale 
werk zijn gehele leven beheersen. Onder 
de schuilnamen: Ir J. G. van Wijk, van 
Buuren en van Doorne werkte hij onver- 
moeid verder, ondanks de steeds groter 
wordende gevaren, die hem bedreigden. 
In   1944   werkte   hij   in   LKP.-verband 
samen met Jan van der Sloot   (Jan 33). 
Op 3  November  1944 werd  hij  in een 
vuurgevecht bij een inval op zijn onder- 
duikadres zwaar gewond en in het Gast- 
huis   te   Delft   opgenomen.   Vijf   dagen 
later stierf hij aldaar onder zware bewa- 
king van de SD uit Rotterdam. Nooit is 
de SD zijn werkelijke naam te weten ge- 
komen en als Ir van Wijk is hij  na zo 
lange tijd zijn beste krachten aan de Ne- 
derlandse zaak gegeven te hebben op de 
begraafplaats  Jaffa  te   Delft   ter   aarde 
besteld. 
Op 11 Juli 1946 werd zijn stoffelijk over- 
schot op plechtige wijze naar het Eregraf 
te Overveen overgebracht, waar hij zijn 
laatste rustplaats heeft gevonden. Hij 
ruste in vrede. N. 
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het qeóenkBoek 

De redactie krijgt na de mededeling over 
de levensduur van „De Zwerver" nogal 

eens een brief, waaruit een zekere onrust 
spreekt over het verschijnen van het ge- 
denkboek. 
Die onrust is te begrijpen, maar niet gerecht- 
vaardigd. De ge'denkboekcommissie heeft 
nimmer doen weten, dat ze haar plannen 
opgeeft, noch ooit medegedeeld, dat ze op 
onoverkomelijke moeilijkheden stuit. 
Maar het duurt wel lang, zal een lezer ver- 
zuchten. 
Dat valt niet te ontkennen en we willen dit 
feit ook niet Verbloemen. Men moet echter 
goed in het oog houden, dat we ons een 
zeer zware taak gesteld hebben: het produ- 
ceren van een door rapporten en interviews 
gedomumenteerd en door deskundige ver- 
zetsmensen achteraf gecontroleerd boek over 
de geschiedenis van het verzet in LO. en 
LKP., geschreven door vaklieden, die in 
staat zijn deze geschiedenis boeiend weer te 
geven. 
Het slagen van dit werk zal een boek over 
het verzet onder ons volk brengen, zoals er 
nog geen geschreven is, noch op stapel staat. 
Er zijn vele romans op dit gebied, maar zij 
zijn niet gedocumenteerd en geven ook geen 
overzicht van het geheel. Er staan ook wel 
werken op stapel en er zijn er zelfs uitgege- 
ven, die een algemeen overzicht bedoelen 
te geven, maar die zijn niet gebaseerd op 
het principe van een zeer omvangrijke docu- 
mentatie en controle door de verzetslieden 
zelf. En daarnaast is men ook wel bezig met 
historische werken, die gedocumenteerd zijn, 
doch deze zijn voor de gewone man in een 
vorm gegoten, die hem niet boeit. 
Het gedenkboek als een boeiend, goed lees- 
baar en tevens grondig gedocumenteerd 
werk is dus wel een unicum in ons land; een 
boek, dat ieder, die rechtstreeks of zijde- 
lings met het verzet te maken had, zich zal 
aanschaffen voor zichzelf en vooral voor 
zijn kinderen. Want 't gaat er met name 
om, dat het jonge en toekomstige Neder- 
land zal weten, wat het verzet was en waar- 
om het was; dat het zal weten, tot welke 
prijs en met welke motieven de strijd om de 
vrijheid is gevoerd. 
Om ieder in de gelegenheid te stellen dit 
boek te kopen, is door bijzondere maatrege- 
len bereikt, dat de prijs, gelet op de aard van 
het werk, zeer laag zal zijn. 

Wij hadden het boek eerder op Uw tafel 
kunnen brengen. Maar dan was het minder 
degelijk, minder serieus gecontroleerd ge- 
weest. Toch kunnen we U troosten met de 
opmerking, dat we aan de afwerking van 
de copy bezig zijn en dat reeds vele hoofd- 
stukken geheel gereed zijn. 't Is dus nog 
slechts een kwestie van maanden, dat we 
de intekening kunnen openen en het druk- 
ken zal beginnen. 
Ongetwijfeld zullen er velen zijn, die reeds 
sparen; zelfs zijn er niet weinigen, die zich 
reeds thans gebonden hebben tegenover ons 
om het boek t.z.t. te krijgen. Dat is niet 
onverstandig, want gelet op de vraag reke- 
nen we, dat de eerste druk spoedig uitver- 
kocht zal zijn. Hoe dit ook zij. wie wil 
wachten met de aankoop tot hij de officiële 
aanbieding krijgt, zal thans niet lang meer 
geduld behoeven te hebben.  • 

H. v. R. 

* IN DE PIEPZAK  * 
Wie zit in de piepzak vraagt U? Ik lezer, 

ik, Freek!  En waarom? Ik zal  U de 
geschiedenis vertellen, heel eerlijk. 
'k Voelde me heus altijd wel een nette vent, 
want wat Vrouwe Justitia aan mij verdien- 
de was niet veel, niet eens voldoende voor 
een nieuwe blinddoek, en die zijn goedkoop. 
Nu ja, je hebt allemaal wel eens eën onge- 
lukje: je hebt haast en fietst een paar meter 
in de verkeerde richting,  of je fietst naast 
je vriend met zijn meisje en ook  dat  mag 
niet omdat je maar met twee naast elkaar 
mag  fietsen.   En  op  zo'n  moment   staat  er 
steeds een agent in een portiekje of achter 
een boom op je te wachten. Maar ja, wat 
maken zulke bekeuringen uit?  'k Geef toe, 
't is zonde van je geld. Je krijgt er niets voor 
terug  en  kunt  het,  bij   wijze  van  spreken, 
even goed in het  water van de Ringvaart 
smijten.  Maar,  lezer, nu komt het.  Freek's 
rustige geweten werd plots wreed gestoord, 
als ware het een spiégelglad meertje, waar 
ineens een baksteen in  wordt gegooid.  En 
die   baksteen   was het   dagblad   „Trouw". 
Want wat las ik? Ik vertel het in 't kort: 

In Haarlem woont een ambtenaartje en die 
mensen hebben het niet breed in deze dure 
tijd.  Maar deze man  had  een broer die 
werkte in een textielfabriek in Twente en 
deze broer wilde hem eens echt verrassen: 
hij kreeg nu en dan katoen voor eigen ge- 
bruik. Dat mag. Dat is wettelijk geregeld. 
Hij spaarde een paar jaar zijn katoen op 
en toen het voldoende was voor zes lakens 
maakte hij er een pakketje van en stuur- 
de het naar Haarlem. Daar was de vreug- 
de groot, ook al kwam het pakje open aan. 
Maar na twee dagen kwam de C.C.D. aan 
de deur en vroeg aan Mevrouw wat er in 
het pakketje zat. Zij vertelde het. Waar- 
om ook niet. er stak niets achter! Maar de 
ambtenaren waren deze mening niet toe- 
gedaan. Er waren geen punten voor ge- 
geven,   dus:   de   katoen   werd   in   beslag 
genomen   en   het   werd   een   rechtszaak. 
Mevrouw kreeg ƒ 5.— boete en de katoen 
werd verbeurd   verklaard. De   goedgeefse 
Twentse broer hoorde ƒ 2.— boete tegen 
zich eisen. „Maar", zei hij, „als ik nu een 
overhemd op punten koop en geef het aan 
een kennis als verjaardagscadeau, mag dat 
dan?" Toen keek de edelachtbare rechter 
achter de groene tafel erg streng en zei: 
„Nee, dan  pleegt U een strafbaar feit." 

En daarvan ben ik zo geschrokken. Want 
nu blijkt dat mijn geweten helemaal niet 

zuiver is, want ook ik ben een boef. En 
steeds als de post komt grijp ik met beven- 
de vingers m'n brieven en maak sidderend 
elke dienstenveloppe open. Zou er een dag- 
vaarding in zitten? Zouden ze er achter ' 
zijn; want ook Freek is fout, hopeloos fout. 
Gaf hij niet vaak — als pas de bon uit was 
— een cigaret weg? Dat mag niet want dis- 
tributie-goed mag je niet weggeven. Ook 
zijn broer is al gewaarschuwd, want hij 
kreeg een das voor zijn verjaardag. Als ze 
er   achter  komen,  dan   want  het  mag 
niet. En Freek's vrouw bibbert ook, die 
goeierik. Gaf zij haar moeder niet een pakje 
boter en een onsje kaas, omdat ze daar zo 
van houdt? En als je zulke snode dingen 
doet, trap je de distributie-wetsbepalingen in 
de modder. Ziet U, lezer, daarom zijn we 
niet zo gerust, en zien er tegen op ais de 
post komt. Gelukkig schijnt niemand iets van 
ons te weten en U Vertrouwen we geheel, 
want U roddelt niet. Maar als Freek binnen- 
kort niet meer in „De Zwerver" schrijft, 
dan weet U het, dan zit hij, eenzaam en ver- 
laten in een cel van de Haarlemse strafge- 
vangenis (oftewel de „Koepelkerk") en 
denkt berouwvol na over die ene cigaret, 
die hij z'n buurman gaf — steek eens op — 
één „Bond Street", die hem de das aan deed. 

FREEK. 
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DE FILMS LO.-LKP. 
(       EEN   TAAK   VOLTOOID!      ") 

Niemand onzer lezers zal on,5 het gevoel van 
voldoening   misgunnen,   nu   de   LO.-LKP.- 
film   een   feit   is   geworden   en   gereed   is 

gekomen voor de  circulatie. 
Het was immers een zaak van niet geringe 
draagwijdte en geladen met een zware verant- 
woordelijkheid, toen het bestuur der LO.-LKP.- 
Stichting enige jaren geleden besloot, een film 
te vervaardigen over het verzet van LO. en LKP. 
Want dit betekende, dat het bestuur — dat zake- 
lijk en aesthetisch volslagen ondeskundig was 
op het terrein van de film — een hoeveelheid 
geld, tijd en inspanning in de waagschaal stelde, 
zonder te weten welk resultaat na jaren uit de 
bus zou komen; ja, uit de bus want de filmdes- 
kundigheid in Nederland is nog steeds zodanig, 
dat men een goede film een lot uit de loterij kan 
achten. 
Maar- dit was nog bij lange na het zwaartepunt 
onzer moeilijkheden niet. Veel zwaarder dan de 
els van een artistiek goede film, woog ons de 
eis van een ware film, een film over het Neder- 
landse   verzet. 
Wij wensten geen film, die het publiek tot elke 
prijs zou moeten boeien, wij wensten geen sen- 
satie, geen knaleffect, geen verzetshumbug, geen 
heldencultus. Integendeel, ledere poging daartoe 
moest onderdrukt worden en indien dat niet 
mogelijk zou zijn geweest, zou de film een ave- 
rechte werking hebben gehad dan zou bereikt 
zijn, wat we juist niet bedoelden; een onware 
voorlichting over het verzet. 
Dat was dus wel een zware opgave, temeer om- 
dat verwacht kon worden, dat de regisseur zijn 
kunstenaarsvisie maar met zeer veel moeite 
op de feiten uit het verzet zou kunnen vastleg- 
gen, en de natuurlgke neiging zou vertonen zijn 
fantasie de vrije loop te laten en met name door 

zijn   hang   naar  filmisch   attractieve   voorvallen 
het beeld zal kunnen misvormen. 
Er  is   intussen nog  meer.   Het verzet  was   ten 
diepste een keuze uit overtuiging. De film moest 
daarvan een getuigenis zijn; niet van de verzets- 
strijd   zonder   meer,   maar   van   de   overtuigde 
verzetsstrijd, in casu van de verzetsstrijd, zoals 
die  in  de  LO.  en de  LKP.  uit een  christelijke 
overtuiging gevoerd werd. Nu Is de film, door- 
dat daarin  het gesproken  woord op de achter- 
grond   komt,   veel   minder   geschikt   —   althans 
voorlopig — om van zo'n overtuiging, om van de 
motivering   van   de   handeling   te   doen   blijken. 
Maar   zonder   de   Impressie   van   de   overtuiging 
zou de film toch slechts toe kunnen komen aan 
een  interessante  weergave   van  het   „hoe"   van 
het verzet en het „waarom" van dit verzet, het 
getuigenis  van  het verzet als  roeping  zou dan 
in het vergeetboek geraken. Dan zou de inlich- 
ting van ons volk over het verzet in deze film 
slechts  opwekken tot het avontuur en niet op- 
roepen tot het offer, dat in de ure van gevaar 
voor het vaderland gebracht moet worden. 
Voegt men daar nog het  probleem bij,  dat het 
bestuur — na een aanvankelijke mislukking — 
terecht kwam bij een regisseur — Max de Haas 
—,   die   in   de   bezettingstijd   niet  in   Nederland 
was en die dus in de sfeer van het verzet geen 
inzicht had, dan is er niet veel verbeelding nodig 
om   onze   twijfehngen,   angsten   en zorgen   van 
deze jaren te verstaan. 

Maar wij willen onze lezers met deze regelen 
noch tot medelijden noch tot bewondering 

oproepen. Moeilijke problemen zijn er op de 
wereld wel meer en wel groter ook. Hoofdzaak 
is, wat er tenslotte uit de bus is gekomen. En 
nu zijn  we weer niet van plan noch in staat, 

De postbode, die zijn 
bonkaacten „gekraakt" 
zag, woedt door üe SIPO 
verhoord. De Duitser, 
die men op deze foto 
ziet, is de letterkundige 
Wolfgang Cordan, die 
als „Duitse Henkte" 
gedurende de bezettings- 
tijd in de K.P.-Amster- 
dam optrad. Hij speelt 
een belangrijke rol in 
de film. 

(Foto; Het Parool) 

een kritiek op het aesthetisch aspect van het 
product te leveren. Maar we kunnen en willen 
wel een vraag beantwoorden: Is de film in over- 
eenstemming met het plan, dat we ons voorge- 
steld hadden ? Illustreert zij op betrouwbare wijze 
het „hoe" en „waarom" van het verzet in LO. 
en LKP.? 
Daarop durven wij met een volmondig „ja" te 
antwoorden. 
En dit noopt ons in de eerste plaats tot een 
woord van dank en waardering aan het adres 
van de regisseur, Max de Haas, die er in ge- 
slaagd is het Nederlands verzet in deze film te 
doen herleven als een daad van overtuiging, als 
een bereidheid tot het offer van mensen, die van 
nature niet voor het verzet en tot het in de 
waagschaal stellen van hun leven in de wieg ge- 
legd waren, maar die de moed en de bekwaam- 
heid ertoe verkregen door de nood gedrongen 
en door de opdracht geïnspireerd. 
Naast de regisseur willen wij onze dankbaarheid 
voor het werk van Rogier van Aerde en Anne 
de Vries vermelden, die erin geslaagd zijn, aan 
de hand van de door ons gegeven hoofdlijnen van 
het verhaal, en met behulp van het documenta- 
tiemateriaal uit ons archief, een ontwerp te. ma- 
ken, waarop Max de Haas met vrucht voort 
kon bouwen. 
Natuurlijk zijn er overigens nog velen, die door 
hun hartelijke medewerking recht hebben op 
onze dankbaarheid. Wij willen ons echter be- 
palen tot de spelers en met name tot de verzets- 
vrienden, die een rol vervulden. Zelfs twee be- 
stuursleden waren daarbij: „Frans-I" en „Victor" 
en de eerste daarvan n.b. de hoofdrolspeler. Zq 
allen hebben met ons de sprong in het duister 
gewaagd, amateurs, die voor 't eerst in de film- 
lens keken, maar zij hebben de overkant ruim- 
schoots gehaald, de één schitterend, de ander 
best, de derde goed, maar geen onder de maat. 
Wij zijn verheugd met hen over het succes van 
hun  optreden. 
Het gevoel van voldoening, waarom we in de 
aanvang van dit artikel begrip vroegen, rust dus 
niet simpel op het feit, dat de film af is, maar 
veeleer op het feit, dat de film, die we op het 
oog hadden, af Is. 

Deze taak der LO. LKP. Stichting Is voltooid. 
Wij hebben haar met vertrouwen en over- 

tuigd van de noodzaak opgevat, wij willen haar 
met een dankbaar hart na gedane arbeid neer- 
leggen en het resultaat onder ons volk brengen, 
opdat het over de hoofden van de makers heen 
zal zien naar de strijd om de vrijheid, naar hen, 
die vielen In het verzet, en dieper nog, zal zien 
naar Hem, Die riep tot het verzet tegen on- 
recht. Die aangordde tot de strijd. Die gereed 
maakte voor het offer. 
Want, dit volk zal zijn vrijheid niet beter ver- 
staan en de aanval daarop niet beter weerstaan, 
dan wanneer het zal leven uit Hem en tot Hem, 
Die de vrijheid verworven en ons gegeven heeft 
als een geschenk en als een opdracht. 

H. v. R. 



Wat zin heeft en wat niet 
r A boy gets io be a man, when a man is needed.      Sieinbeck  ') 

J 
De Nederlandse burger ontmoet op zijn 
weg — in de krant, door de radio, aan 
de deur — nogal wat organisaties, die 
met het verzet in relatie staan. Wat 
bedoelen die organisaties en waar be- 
staan ze uit? Dat zijn vragen, die „De 
Zwerver" niet onverschillig laten; de 
redactie heeft immers als bijzondere 
taak, de vinger aan de pols van de 
verzetsafwikkeling te houden. Zonder 
naar volledigheid te streven en in 
hoofdzaak met het doel bedenkelijke 
verschijnselen bij sommige organisaties 
te signaleren, willen we eens bij dit 

vraagstuk stilstaan. 

s. 
Wie de situatie in de organisaties, die zich 

beroepen op het verzet, enigermate kent, 
zal begrijpen, dat wij hg een beoordeling daar- 
van niet altijd even enthousiast kunnen zijn. We 
zijn gedwongen hier en daar tegen een zeer been 
te schoppen. Dat doet men nu eenmaal niet voor 
zijn plezier, want men heeft daarbij te doen met 
medestanders in verzet. Daar komt nog bö, dat 
de lieden, die nog steeds bezig zijn hun rinkelend 
1940—'45 geweten te sussen, zich verkneuteren 
over dergelijke tegenstellingen. Maar deze lieden 
gnuiven nog meer, als ze bemerken, dat het 
machtsvertoon van sommige organisaties schijn- 
vertoon is, dat woorden en daden niet met elkaar 
in harmonie zijn, dat bluf en dilettantisme om de 
voorrang strijden. 
Wij moeten front maken tegen iedere vlag van 
organisaties, uit het verzet voortgekomen, die 
hun lading niet dekt. Niet alleen van de hoon 
van hen, die dat door hebben, veelmeer t.b.v. de 
argelozen, die dat NIET door hebben en die als 
rechtgeaarde burgers bij het zien van een or- 
dentelijke vlag geneigd zijn te salueren en in 't 
gelid te gaan staan. 
Zulke burgers lopen verschillende gevaren. Som- 
migen worden aangesproken voor financiële 
steun. Anderen — oud-illegale werkers — wor- 
den verzocht toe te treden als lid. De pers — 
n.b. zelfs de oud-illegale pers — en daarmee het 
publiek slikt van tijd tot tijd een injectie, zodat 
zij in het nut van zulke organisaties blijven ge- 
loven. 
Zijn de mannen, die achter dergelijke organisa- 
ties staan dan niet in ernst? Wij geloven, dat ze 
In volle ernst zijn en hun persoonlijke intenties 
zijn hier ook niet in 't geding. Maar Don Qui- 
chotte was ook in volle ernst, en men zal toch 
niet menen, dat zijn programma zonder critiek 
aanvaard moest worden, omdat hij 't ernstig 
meende. 
Behalve 't gevaar, dat sommigen zich door de 
vlag In de lading vergissen, bestaat ook het 
grote gevaar, dat andere organisaties — en we 
doelen daarbij met name op Stichting 1940—'45 
—, die wel ernstig te nemen zijn en effectief 
werken, in discrediet raken door de manoeuvres 
van — en we zullen de dingen nu maar bij hun 
naam noemen — de N(ationaai) F(ederatieve) 
R(aad) en de N(ederlandse V(vereniging) 
E(x)   P(olitieke)   G(evangenen). 

De historie. 

Voordat  we  daar nader  bij  stil  staan willen 
we in  't kort de historische  plaats van  de 

organisaties opzoeken. 
In Juni 1944 werd op verzoek van de regering 
in Londen de-G(rote) A(dvies) C(ommissie) der 
illegaliteit opgericht als het vertegenwoordigend 
lichaam van alle illegale organisaties, met het 
doel het beleid voor het verzet en voor de af- 
wikkeling daarvan na de bevrijding te voeren. 
Enkele maanden later ontstond de Stichting 
1940—1944 (later 1945), in volle harmonie mét 
de G.A.C,  en met beperkte  taak cie verzorging 

van de verzetsslachtoffers te behartigen. 
In het najaar van 1944 ontstond in het toen 
reeds bevrqde Zuiden de G(emeenschap) O(ud) 
I(llegale W(erkers) N(ederland), die U in de 
kop van dit blad terugvindt. Gebrekkig contact 
met het Noorden was aanleiding, dat men in 
het Zuiden een andere weg voor de vertegen- 
woordiging der illegaliteit opging dan in het 
Noorden met de G.A.C.; men bundelde de illegale 
werkers individueel voor de afwikkelingstaak. 
Toen in 1945 eerst het Oosten en het Noorden 
bevrijd werden, richtte de G.O.I.W.N. daar ook 
afdelingen op. Dat werkte bij de bevrijding na- 
tuurlijk verwarrend met de organisatie van de 
G.A.C., die verzetsorganisaties bundelde en geen 
individuele Illegale werkers. De erkenning, dat 
de G.A.C, 't enige vertegenwoordigende lichaam 
der illegaliteit was en dat de G.O.I.W.N. nu een- 
maal bestond en — behalve in het Westen — 
over het land verspreid was, bracht belden tot 
samenwerken in deze vorm, dat de G.O.I.W.N. 
een aantal vertegenwoordigers in de G.A.C, 
kreeg. 
Intussen richtten een aantal ex-politieke gevan- 
genen in 1945 de N.V.E.P.G. op, die ten doel 
had de helangen der ex-politieke gevangenen te 
behartigen. Recht had men daartoe natuurlijk 
wel, maar verstandig en beleidvol was deze op- 
richting niet. Men kwam immers met z'n arbeid 
geheel op het terrein van door de illegaliteit als 
zodanig erkende vertegenwoordigende organen, 
de G.A.C, en de Stichting 1940—'45. Velen zagen 
dit in en traden niet toe. Men kreeg daardoor 
b.v. de merkwaardige situatie, dat de helft van 
de leden van het D.B. der Stichting 1940—'45 
ex-politieke gevangenen waren, doch geen lid 
van de N.V.E.P.G. Op de duur moesten met 
name met de Stichting 1940—'45, die het werk 
van de N.V.E.P.G. reeds verrichtte, moeilijkheden 
ontstaan. In feite is het dan ook thans zo, dat 
de N.V.E.P.G. óf steriel wordt óf de Stichting 
voor de benen loopt, in welke laatste taktiek men 
zich, zoals nog zal blijken, begeven heeft. 
Zoals gezegd was In het Westen de bundeling 
der illegaliteit vanwege de G.O.I.W.N. gestopt. 
Maar door het initiatief van verzetters, die niet 
voldoende op de hoogte waren van de gekozen 
organisatievorm en van verzetters, die wel op de 
hoogte waren, maar hun energie niet kwijt kon- 
den, werden met name in de grote steden van 
het Westen verenigingen van oud-illegale wer- 
kers opg-ericht: b.v. de B.O.I.W. in Amsterdam 
en in bepaalde streken van Noord-Holland en de 
V.V.G. in Den Haag. 
Deze verenigingen — waarvan de leidende per- 
sonen der illegaliteit en de meesten van hen, die 
wisten hoe de kaarten lagen, geen lid werden, 
teneinde verwarring te voorkomen — traden in 
contact met de G.O.I.W.N. Men beoogde de op- 
richting van een federatie van de gebundelde 
illegaliteit. Dit stuitte bij de G.O.I.W.N. af op 
het feit, dat de anderen in het federatie-statuut 
„de trouw aan het huis Oranje" niet opgenomen 
wensten te zien. Men zal zich dan ook de ogen 
uitwrijven, als men de Federatieve Raad — die 
buiten de G.O.I.W.N. om toch opgericht is — 
in zijn orgaan V.V.N, zich in 1949 sterk ziet 
maken met de koninklijke belangstelling, blij- 
kend uit gesprekken van bestuursleden met leden 
van het Koninklijk Huis. Vroeger speelden de 
communisten in deze overigens sterk links ge- 
oriënteerde groepen nog een belangrijke rol en 
om hen te gerieven, wilde men zich op genoemde 
trouw niet vastleggen. Dat doet men thans ook 
nog niet, blijkens het statuut, en men beperkt 
zich tot de uitdrukking van sympathie voor de 
persoon van de onlangs afgetreden Koningin. 
Wij kunnen dit alles niet best rqmen met de tam 
tam, die men thans maakt over gesprekken met 
leden van het Koninklijk Huis en we vinden het 
in ieder geval niet kies om daar reclame mee 
te maken, maar dat is een andere zaak. 
We nemen de draad weer op. De G.A.C, besloot 
zomer 1946, toen een nieuwe, gekozen Staten 
Generaal optrad, tot opheffing. 
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We hebben iets erg griezeligs gelezen in „Het 
Parool": 

„Het Duitse oppergerechtshof te Keulen 
heeft besloten de doodstraf in Duitsland met 
terugwerkende kracht af te schaffen."    , 

„Het Parool". 

Met terugwerkende kracht. Dan zal Heine toch 
nog eens zijn zin krijgen, want hij dichtte: 
„Dan steig' ich gewaffnet hervor aus dem 
Grab". Is dat griezelig of niet? Je zal zo'n be- 
voorrechte tegenkomen, zo 's avonds in donker, 
een vent met een snorretje b;v., of een hele 
dikke kerel met een met ridderkruisen beplakte 
buik. Nee, we gaan voorlopig niet naar Duits- 
land, hoogstens naar gecorrigeerde-annexatie- 
gebieden, want daar heeft het Oppergerechtshof 
niets in te brengen. En de bewoners? Maak U 
maar niet bezorgd over onze nieuwe landgeno- 
ten. Die voelen zich al echt thuis en proberen 
touristen te trekken met de slagzin: 

Breng Uw vacantie door in eigen land. 

Alleen weet ik niet of zij nu bij ons horen, of 
dat zij mogelijk denken dat wij een stukje van 
hen zijn. Overigens, in ons ongecorrigeerde 
Nederland gebeuren ook hele gekke dingen, 
vooral in Leiden, al' willen we niet beweren 
dat alle Layenaers er aan meedoen. We weten 
wel beter want we kennen er een paar. Maai 
wat in het „Leids Dagblad" stond is toch wel 
erg: 

„Mijnheer X was 40 jaar in betrekking bij 
zijn baas, die in goede en slechte tijden zijn 
arbeiders een goed stuk brood laat verdie- 
nen. Heden werd mijnheer X met zijn echt- 
genoten ten kantore ontvangen en door de 
directie en de bedrijfsleiding toegesproken." 

Dat is toch wel een beetje al te gek en we zijn 
blij dat wij bij „De Zwerver" geen goed stuk 
brood verdienen. Daardoor zijn we niet in de 
verleiding dergelijke misstappen te ondernemen. 
Ze beleven in Leiden trouwens toch lollige din- 
gen. Let maar eens op deze advertentie uit de 
„Leidse Courant": 

Waarschuwing. Geen geld of goederen 
af te geven aan de heer F. E. Liem, daar door 
mij niets wordt vergoed. Mevr. Liem (N. Kn). 
Rijn en Schiekade 111. 

Schalkje, schalkje, daar heb je het nou. Kreeg 
je centjes van moesje mee om piepertjes te halen 
en kocht je er ijsjes voor. Stout knulletje, Liem. 
Mag niet, hoor. 
Als laatste krantenknipsel een uittreksel uit een 
officieel stuk van het Departement van O.K. & 
W. (is: Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 

, niet Oberkommando der Wehrmacht, want dat 
bestaat niet meer, althans niet officieel, maar 
daar komen we nog óp terug in een volgende 
Zwerver): 

De grote vacantie van de H.B.S. eindigt de 
avond van de Maandag onmiddellijk vooraf- 
gaande aan de eerste Dinsdag in September 
en begint op de achtste Zaterdag aan die 
Maandag voorafgaande na afloop van de 
schooltijd. 

Nu begrijpen we meteen, waarom er zoveel 
ambtenaren zijn, want om iets zo duidelijk te 
kunnen zeggen, moet je met een clubje zijn. 
Overigens: waarom gemakkelijk als het ook 
moeilijk kan? 

^M 



CHURCHILL EN 

VAN MAARSEVEEN 
n de donkerste uren van Engelands be- 

staan heeft Churchill niet geaarzeld 's lands 
situatie zo zwart mogelijk in het openbaar 
te schilderen en het volk fian de arbeid te 
zetten op een lange, niet te overziene weg 
van bloed, zweet en tranen. Dat is zedelijke 
moed en Churchill heeft er mee bewezen in 
de practijk van de strijd, dat de moed der 
waarheid het sterkste fundament is voor de 
overwinning van moeilijkheden. Inderdaad 
en de camouflage van de waarheid laat een 
land met een schijnzekerheid ten onder gaan. 
Op die weg is ons land sinds 1945. Minister 
Van Maarseveen volhardt na zijn bezoek 
aan Indië op die weg, door te verklaren, dat 
men in Indië optimistisch is over de gang 
van zaken, waarmee vanzelfsprekend het 
optimisme van Zijne Excellentie in harmonie 
zal zijn. 

Waarom moeten wij nog steeds in de watten 
gelegd worden; waarom niet gezegd, wat 
iedereen weet: dat de Indische politiek zo 
vast als een muur zit; dat 't in Indië niet al- 
leen slecht gaat, maar zelfs voortdurend 
slechter? Wij gaan dat niet met feiten illu- 
streren. Als men er vijf noemt, doet men vijf 
andere onrecht en als men er tien noemt, 
ontbreken tenminste de volgende tien. 

In deze situatie is voor ons 'werkelijk niets 
nieuws. Heel lang geleden hebben we reeds 
voorspeld, dat ons volk, zich met de schijn 
tevreden stellend, in de toekomst zeepbellen 
zou zien spatten. Welnu, dat „feest" is aan 
de gang. Voor de soldaten reeds in 't begin 
van dit jaar. We schreven, dat ze met de rug 
tegen de muur staan en zonder uitzicht vech- 
ten voor hun leven. En voor de Indische be- 
volking, waar 't toch om gaat, beginnen de 
zeepbellen  ook  al  te  spatten.  Van   Djokja 
begint de victorie  van de revolutie dan 
en van de terreur, de intimidatie en de cor- 
ruptie. En dat alles dank zij de politiek van 
het hoogste internationale beleidscollege en 
dank zij onze volgzaamheid. 

Nog eens, in dit alles is niets verrassends 
voor hen, die de gronden doorzien: Het op 
gelijk niveau onderhandelen met de repu- 
bliek, die met haar revolutiebodem op dit 
niveau schitterende kansen heeft bij het touw- 
trekken. Zij wint dat spel in alle standen 
door de eigenaard van de revolutie, die zich 
niet aan de regels van het spel houdt, maar 
door intimidatie en onbetrouwbaarheid steeds 
nieuwe concessies afdwingt. En zolang 
Nederland   bleef  praten,   won   de   republiek 
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helpen U er overheen. 

veld, tot vandaag aan de dag toe. 't Effect 
is, dat vanuit Djokja thans de Indische be- 
volking zal worden uitgeleverd aan onbe- 
trouwbare en onbekwame lieden (dat meende 
de regering in de Veiligheidsraad immers ook 
te moeten verklaren?), die de opbouw van 
300 jaren zullen vernietigen, zoals de revolu- 
tie dat pleegt te doen, met name als de leiders 
onbekwaam zijn. 

We menen, dat er thans nauwelijks iemand 
in Nederland meer is, die niet weet of ver- 
moedt, dat de toestand in Indië rampzalig is. 
Dat er geen uitweg is, dat uit de scherven, 
die in deze vier jaren langzaam maar zeker 
van de vaas gekomen zijn, de vaas niet meer 
is terug te krijgen, dat feit wil men nog niet 
doorzien. En als men Minister Van Maar- 
seveen's   optimisme   verneemt,    dan    zullen 
velen weer ongestoord verder slapen. Maar 
van welke partij of richting ook, de Neder- 
lander van vandaag is doordrongen van de 
deplorabele toestand in Indië. 

Wij zijn maar 'n eenvoudig volk, maar we zijn 
tenminste nuchter en taai en we hebben de 
moed de waarheid onder ogen te zien. Doch 
dan moet de hoogste instantie, de regering, 
die waarheid ook zeggen, eindelijk, na vier 
jaren „optimisme". Wij wachten daarop en 
we hebben er recht op. Optimisme. Is 't om 
dit optimisme, dat de regering, die de kamer 
na de terugkeer van de Minister zou inlich- 
ten, bij de terugkeer na veel beraadslagingen 

. besluit de kamer nog maar niet in te lichten? 
Wij kunnen er tegen, excellentie. We worden 
verlamd door de rampzalige feiten in Indië, 
als ze gepaard gaan met de volkomen negatie 
daarvan in de verklaringen en uitspraken van 
de regering. Maar de waarheid, die kunnen 
we hebben. We hunkeren ernaar, dat de re- 
gering in dit dieptepunt van ons volksbestaan 
zegt, dat we in de put zitten, dat onze toe- 
komst somber is, dat de Indische bevolking 
een tijd van zware beproeving tegemoet gaat. 
We verlangen niet,  dat men  zegt,  dat  de 
politiek van deze vier jaren volslagen mislukt 
is.  Iedereen moet met zijn inzicht zijn con- 
clusies maar trekken. Maar we mogen wel 
verlangen, dat men zegt, dat we in Indië en 
daarmee ook in Nederland bij de puinhopen 
staan, uit welke oorzaken dan ook. 
Als de regering ons de harde waarheid open- 
lijk aal zeggen, de camouflage-netten einde- 
lijk zal verscheuren, dan zullen we onze rug- 
gen strekken, dan zullen we op weg gaan, al 
weten we nog niet waarheen; dan zullen we 
kansen maken, waar geen mogelijkheid méér 
schijnt te zijn; dan zullen we weer hopen, ook 
al is niet te zeggen waarop. Maar dan zullen 
we aan de slag gaan, misschien voor een verre 
toekomst, zeker met het uitzicht op een don- 
kere weg.  Wij  willen  niet met  toeters  en 
papieren  mutsen  bij  de scherven  optimisme 
fokken, maar we willen met overalls aan en 

met zwarte gezichten van de zorg aan 't werk 
in de scherven. 
En 't wonder is dan, 't wonder dat Engeland 
met Churchill en met de moed der waarheid 
beleefde; kansen, waar geen kansen zijn; 
licht, waar geen uitzicht is. 
Regering ga vooraan. Minister van Maarse- 
veen trek 't camouflagepak uit. Niemand, 
noch thans, noch later als onze historie be- 
schreven wordt, zal ons verwijten, dat we 
staande bij de brokken, duidelijk zeggen, dat 
we bij de brokken staan. Maar de geschied- 
schrijver zal ons wel verwijten, dat we met 
het zicht op de brokken ons verpozen met 
optimisme. 
Eerst de waarheid en als we daarop de han- 
den in een slaan, dan zullen we wel uitvin- 
den, hoe we met Soekamo en de zijnen moe- 
ten handelen, hoe een klein landje de waan- 
zin van de Veiligheidsraad in het aangezicht 
kan weerstaan. Eerst de moed der waarheid, 
dan volgt de moed van de opbouw wel. 
Denk aan de les van Churchill. 

H. v. R. 

* EEN MONUMENT * 
In de pers heeft het bericht gestaan, dat een 

* comité is opgericht om te komen tot een 
monument voor Drs. ƒ. A. Stijkel, volgens 
het bericht, de grondlegger van het Neder- 
landse ondergrondse verzet. 
Het is wel pijnlijk, dat wij in zo'n delicate 
aangelegenheid kritiek moeten oefenen, maat 
wij menen toch niet te mogen nalaten, een 
waarschuwend geluid te laten horen. 
Stijkel is één van de eerste verzetters geweest, 
leider van een spionnagegroep. gearresteerd 
in April 1941 en gefusilleerd op 4 Juni 1943. 
Ook was hij vervuld van het plan om eenheid{ 
in het verzet te brengen. 
Wij achten het intussen zakelijk onjuist om 
hem te kwalificeren als de grondlegger van 
het verzet en we menen bovendien, dat men 
op een verkeerde weg komt indien voor een 
gevallen persoon individueel een monument 
opgericht ivordt. 
Het probleem van de monumenten is zeer 
gecompliceerd en veel orde is er niet in te 
ontdekken. Maar wat men wel kan consta- 
teren is. dat men bezig is zeer veel monu- 
menten op te richten. Wij vragen ons af. of 
dit met het oog op het eerbetoon en met het 
oog op de financiële draagkracht van ons 
volk wel juist is. 
Al deze feiten bijeengenomen nopen ons. be- 
zwaar te maken zowel tegen de plannen als 
de argumenten van het comité Stijkel. 



^ DOTTY'S 
GROTE OVERWINNING 

J~ 
Hij had de hele avond al zitten vertellen en het was interessant. Allen luisterden 
geboeid naar de verhalen van de R.A.F .-vliegenier, die Hitler's mannen op vele 
fronten had bestreden en toen hij, een cigaret rollend, op de klok keek en begon te 
grinniken, wisten we dat het besluit een ..lollig" verhaal zou worden. En het werd 
lollig. In z'n smeuïge vliegeniersengels, doorspekt met kernachtige uitdrukkingen die 
U in geen enkel woordenboek zult vinden, kregen we de volgende anecdote te 
horen uit de tijd toen hij als jong officier   was gestationneerd  op  een   vliegveld  aan 

Engelands Westkust. 

*^^**^m**i» r 
H»t is een donkere nacht, de.vijfde opeen- 

volgende, een nacht zonder sterren, nu 
en dan motregen en de kalender wijst nieuwe 
maan. Onbelangrijk zult U zeggen? Toch 
niet, want het was in de tijd toen Hitler's 
Blitzkrieg in de lucht boven Engeland tot het 
verleden behoorde. Duitse bommenwerpers 
zag je niet meer, alleen in nachten als deze 
waagden ze de sprong over Het Kanaal, om- 
dat er aan zo'n vlucht weinig risico was ver- 
bonden: ze bleven op grote hoogte boven de 
wolken vliegen en lieten vandaar hun bom- 
men neergieren. De zoeklichten konden 
slechts hun matte schijnsel tegen de onder- 
kant van de regenwolken werpen en het af- 
weervuur, nou ja, U begrijpt, je moest wer- 
kelijk voor de volle honderd procent geluks- 
vogel zijn om zo'n Moffenkist te kunnen 
neerhalen. De militaire successen voor de 
vijand waren natuurlijk nihil, de aanvallen 
berokkenden alleen veel schade aan burger- 
eigendommen. 

Zo gaat hét ook deze avond. Het laatste 
vliegtuig is juist neergestreken en de be- 

manning, koud en verkleumd naar de Inlich- 
tingendienst gegaan, als we zo'n Duitse brom- 
vlieg horen komen. Hoog in de lucht trekt 
hij over. Richting West, naar Frankrijk. 
Eigenlijk interesseert het geval ons niet en 
we lopen verder, niet van plan ons goede 
humeur te laten bederven door die ene Mof. 
Waren een paar nachten al niet onze bom- 
menwerpers veilig en wel teruggekeerd? Als 
vlieger kun je dan zo'n tevreden gevoel heb- 
ben, bijna blij! 
Als we de deur van ,de baas z'n barak" bin- 
nengaan, horen we hem niet meer. Het ge- 
zoem van de bommenwerper is weggestorven 
in het gestadige gesuis van de regen. 
Die barak van de baas is iets aparts, omdat 
ook onze baas apart is: een slanke Nieuw 
Zeelandse kolonel, grijs, golvend haar, altijd 
onberispelijk gekleed en steeds vriendelijk, 
meer je kameraad dan de commanderende 
officier. Hij kent geen groter genoegen dan 
's avonds (of 's nachts),, zijn jongens in de 
barak te ontvangen om gezellig te praten, 
onder het genot van een borreltje en een 
cigaret, over de stand van de oorlog, de afge- 
lopen operaties en over cactussen. Op de 
stand van de oorlog heeft hij steeds critiek, 
de operaties zijn prima, vooral die van de 
luchtmacht en helemaal als „zijn jongens" 
er bij waren en cactussen zijn z'n lievelings- 
planten. De hele kamer staat er vol van en 
we lieten ons vertellen dat hij in Nieuw'Zee- 
land van die stekelige gevallen in z'n tuin 
heeft groeien die wel drie meter hoog zijn. 
In het portaal gooien we onze natte overjas- 
sen op een kapstok en openen de deur. Knip- 

llngtezonden mededeling) 
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perend tegen het felle licht, drink je de huise- 
lijkheid in. Je geniet met volle teugen. Daar 
zit de baas, onderuit hangend in z'n bureau- 
stoel, z'n beide voeten met pantoffels, ge- 
maakt door zijn dochter thuis, óp de schrijf- 
tafel, z'n „eeuwige" pijp in de mond. Om 
hem heen groepjes vliegers. Dikke wolken 
Player smook kringelen omhoog. We voelen 
ons behagelijk in deze omgeving, waar mili- 
taire rangen alleen bestaan op de schouder- 
bedekking van de blauwgrijze uniformen. 
„Is Dotty er nog niet?", vraagt een van ons. 
Dotty is een klein, zwartgelokt meisje van de 
A.T.S. Ze is een ver familielid van de baas 
en werkte vroeger op het kantoor van de 
Britse attaché in Berlijn. Ze spreekt perfect 
Duits en zit nu op ons vliegveld in de radio- 
kamer, waar ze berichten doorgeeft aan ver- 
trekkende en terugkerende vliegtuigen. Is het 
wónder dat ze de lieveling is van ons allen? 
Wanneer je vertrekt is haar stem het laatste 
wat je hoort en als je van vijandelijk gebied 
het vliegveld nader, roept Dotty je het eerste 
welkom toe. Op een avond als deze hoort ze 
erbij om het echt gezellig te maken. 
Ik ga haar halen en als ik de deur van de 
radiokamer achter me dichtsla en daardoor 
de stemmen buitensluit, hoor ik plotseling 
een vliegtuig, eerst terloops, nauwelijks hoor- 
baar boven het geluid van de regendruppels 
die op het zinken dak roffelen, dan duidelij- 
ker en ja, het geluid komt nader. Dotty ziet 
me aan: „Is het een van ons of die rotmof 

telefoon en luister mee, maar ik hoor niets, 
alleen wat gekraak en gesuis, net als de regen. 
Dan plotseling, een stem, en wat voor één. 
„Hallo Calais, kunt U mij verstaan?" In on- 
vervalst Duits. Een Mof dus! Even is het 
stil, dan weer die stem. „Hallo Calais, kunt 
U mij verstaan?" 't Kriebelt je, je ruikt sen- 
satie en met een rode kop van het ongewone 
ren ik, naar de baas. Wat maakt die man je 
nijdig, hij toont helemaal geen interesse, 
steekt eerst een verse pijp op en loopt dan 
mee. Nu luisteren we met z'n drieën. „Hallo 
Calais, kunt U mij verstaan?" Dan zegt hij 
nog iets wat niet te volgen is. De baas en 
ik leggen onze koptelefoon af. Hij blaast een 
grote wolk rook omhoog en kijkt hem na. 
Weer nadert het geluid van de bommen- 
werper, maar nu veel lager dan zo even. Dan 
zegt hij: „Hij vliegt nu onder de wolken. Er 
zijn twee kansen: óf hij is de koers hopeloos 
kwijt en ziet de kust hier voor de Franse 
Kanaalkust aan óf hij is een doortrapte schurk 
die z'n bommen gooit als we antwoorden. 
Dotty, hoor je hem nog?" 
We grijpen onze koptelefoon. „Hallo Calais, 
geef antwoord,  heb nog  voor tien  minuten 
brandstof"  
De kolonel grinnikt. „Wacht even. Vader, 
je mag landen hoor, heus, maar heb everi 
geduld." 
Vlug wordt de wacht in kennis gesteld, ook 
gaat een telefoontje naar de Commandant 
van zoeklicht- en af weerbatterij en, want die 
mag geen roet in het eten gooien door te 
gaan schieten. 
Dan krijgt Dotty een knikje. „Ga je gang 
kind, zet je beste Duitse beentje voor."^ De 
spanning stijgt, zou het lukken? 
„Hallo Calais, waar bent U, over vijf minu- 
ten moét ik een noodlanding maken." 
„Hallo, hier Calais". Dotty's stemmetje, dat 
ons zo sympathiek is. Maar wat klinkt het 
nu anders. Dat zal één van Hitler's grijze 
muizen" haar niet verbeteren. „Hallo, hier 
Calais, ik kan U verstaan." 

,We horen praten, en zien drie schimmen op ons afkomen". 

weer?" Ik weet het niet. Dan zet ze haar kop- 
telefoon op en  luistert.   „Hij  seint in  ieder 
geval  niet  op  onze   golflengte".   Langzaam 
draait ze aan de knoppen.  Gespannen  kijk 
ik toe. Zou ze contact met het toestel kunnen 
krijgen? Wat voor kist is het? Ik geloof van 
een mof want......" Een por van Dotty maakt 
een eind aan m'n gedachten. Ik grijp een kop- 

De spanning wordt ondragelijk. Ik zit te 
wippen op m'n stoel en de baas probeert het 
roer van z'n pijp te vermorzelen. 
„Hallo Calais, kan ik landen?" 
„U kunt landen, maar door vijandelijke 
vliegtuigen in de omgeving kunnen de lan- 
dingslichten niet branden. We schieten een 
groene lichtkogel af, kunt U die zien?" 



Buiten gaat de lichtkogel de lackt in. 
„Ik zag Uw lichtkogel." 
„Nu volgen twee lichtkogels, aan het begin 
en het einde van de startbaan. Land hierop." 
Wat is de organisatie van onze baas toch 
prima in orde. Een telefoontje, en met een 
sierlijke boog gaan de seinpatronen omhoog, 
het groen afstekend tegen de zwarte nacht- 
lucht. 
„Ik zag Uw seinen en ga landen." 
Het  gezoem  in  de  verte  wordt  sterker  en 
sterker.   Hij   heeft   z'n   lichten   uit,  we  zien 
niets, maar horen slechts het nader komerde 
geluid. „Hij heeft de grond te pakken", zegt 
iemand   achter  ons.   Dan  wordt  het  lawaai 
minder en kalm taxi'et de vijandelijke bom- 
menwerper op ons toe. De motoren zwijgen, 
we horen praten en  zien drie schimmen op 
ons afkomen. Zouden ze onze harten horen 
bonzen? Nu komt het er op aan. Achter en 
naast de drie Moffenvliegers naderen andere 
schimmen, onze eigen mannen, die een oogje 
in het zeil houden om op alles voorbereid te 
zijn.  We hebben  vanaf het balcon  van  de 
radiokamer   een   prachtig   gezicht  op   alles. 
Beneden ons staat de kok, een beste kerel, 
maar niet een van de snuggersten. Hij snapt 
van het gedoe niet veel en tijd om hem in 
te lichten is er niet. Opeens staan  de drie 
moffen voor hem. De kok grijnst. Toch wel 
lollig,  wat er precies gebeurt weet hij  niet, 
maar dat  er vannacht een  paar moffen  zo 
maar op zijn vliegveld landen, is toch wel de 
moeite waard om een brief naar huis over te 
schrijven. Gewoonlijk is het er één per week, 
want in de keuken beleef je niet veel, maar 
dit schijnt iets bijzonders. De Duitse kapitein 
ziet  hem  grinniken en wordt wit van nijd. 
Staat  die vent  hem  gewoon  uit  te  lachen? 
Dat  tart  alle  Duitse  discipline!   Klets!   Een 
klap midden in z'n gezicht. Ons kokkie zegt 
niets,   hij   heeft  er  trouwens   ook   geen   tijd 
voor, want terwijl Dotty m'n armen blauw 
knijpt,  springen  tien,  twaalf vliegers op de 
drie moffen en slepen ze in de kamer van de 
baas. Die gezichten, ik vergeet ze nooit meer. 
Alles joelde en juichte om onze drie gevan- 
genen, die niet weten wat er gebeurd is. Dan 
commandeert   de   kolonel   stilte.   De   Duitse 
vliegers  staan   voor   zijn   bureau.   Dotty   zit 
naast hem, zij mag tolken, want het zijn ten- 
slotte haar gevangenen! Het verhoor begint. 
Eerst willen ze niets zeggen, maar als Dotty 
ze in perfect Duits het vuur  te na aan de 
schenen   legt,   laten   ze  de arrogante  toon 
varen.  Ze  waren   uitgestuurd  met  een  op- 
dracht. (Toch zeker niet om mij op m'n bek 
te timmeren, interrumpeert kokkie, wat hem 
een nijdige blik van de baas bezorgt), maar 
door afweervuur raakten de instrumenten on- 
klaar en konden ze hun basis bij Parijs niet 
meer vinden en vlogen terug naar de kust. 
Het zicht was slecht, maar volgens de kaart 
vlogen   ze  boven  Calais.   Eerst  antwoordde 
het vliegveld niet en later " Het verhaal 
volgde van een vrouwenstem die hun groene 
seinlichten beloofde. Het klopte alles precies." 
Dotty grinnikt: „Die vrouwenstem was mijn 
stem." 
„Aber dass "  De rest  gaat verloren in 
het daverende gelach van onze vliegers. Drie 
paar Germaanse ogen pogen Dotty te doden. 
Dertig paar andere lachen haar toe en zeg- 
gen zonder- woorden: „Meisje, jij bent de 
heldin van de dag en hebt meer gepresteerd 
dan wij met elkaar, want wij hebben nog 
nooit één enkele vijand krijgsgevangen ge- 
maakt." 
Dan klinkt er een kort commando van de 
baas en terwijl ze naar de arrestantencel 
worden geleid, mompelt de Duitse kapitein: 
„Dit druist tegen alle oorlogsrecht in." 

FREEK. 

.VOOR DE 
BOVENSTE 
PLANK? 

LAATSTE ACTE. 
Alfred van Sprang 

N.V.   Uitgeverij   W.   van 
Hoeve,  's-Gravenhage. 

[u de publieke belang- 
stelling voor verzets- 

lectuur zo langzamerhaüd 
tot het nulpunt is gedaald, 
biedt ons leger in de tro- 
pen een welkome gelegen- 
heid voor schrijver en 
uitgever om de étalages 

der boekwinkels met aller-actueelste pro- 
ducten van geest en handen te stofferen. 
Dat van deze gelegenheid een druk gebruik 
zou worden gemaakt was te voorzien, ook 
dat er onder ons volk, dat in al zijn geledin- 
gen zo pijnlijk nauw is betrokken bij de ge- 
beurtenissen in Indonesië, een sterke be- 
hoefte aan „leger"-lectuur zou ontstaan, viel 
licht te voorspellen,, maar wat beslist door 
niemand in twijfel zal zijn getrokken, is het 
ontstaan van een situatie, waarin de produc- 
tie van dit sooït boeken de behoefte eraan 
verre zou overtreffen. 
Deze fase zijn wij, vergissen we ons niet, 
thans ingetreden. Het stadium, waarin het 
publiek alleen nog d* beste waar voor zijn 
geld kiest, is aangebroken en dat betekent 
hoogstwaarschijnlijk, dat „Laatste acte" wel 
tot de in de laatste jaren zo berucht gewor- 
den „winkeldochters" zal komen te beho- 
ren. Is daarmede gezegd, dat dit boek (je) 
beneden de maat is gebleven? Wij zouden 
het niet willen beweren, maar het blijft te 
ver achter bij verschillende uitstekende wer- 
ken als b.v. „De hitte van de dag" en 
„Blubber" van Hofwijk (dat onlangs in deze 
rubriek werd besproken), dan dat het gre- 
tig aftrek zal vinden. 
Ook Van Sprang heeft het voorrecht ge- 
noten kennis te mogen nemen van de om- 
standigheden, waaronder onze militairen 
in de Oost hun zware en ondankbare taak 
hebben te verrichten. „Vertel ze dan maar 
eens precies hoe wij 't hier hebben", hebben 
de soldaten hem toen gevraagd en met dit 

boekje brengt hij de gegeven belofte in 
vervulling. Het is een losse verzameling 
impressies, gesprekken, gedachten en con- 
clusies van een journalist, die zeven maan- 
den (van Mei '48—Nov. '48) met het leger 
in Indonesië is opgetrokken. Volgens het 
voorwoord wil het trachten „meer belang- 
stelling te kweken voor dat leger. Voor de 
problemen van de doodgewone soldaat. En 
tegelijk een achtergrond vormen, waar- 
tegen de gebeurtenissen van de laatste tijd 
een scherper perspectief krijgen". 
Dat „perspectief" is inderdaad scherp ge- 
tekend voor hen, die familieleden in Indo- 
nesië hebben, zelfs angstwekkend scherp. 
Wij zijn geneigd ons af te vragen of de 
schrijver die over een vlotte pen beschikt, 
niet met al te schrille kleuren heeft ge- 
werkt, of hij zich door zijn politieke mening 
(die overigens ook de onze is) niet te veel 
heeft laten beïnvloeden tot het uitsluitend 
afschilderen van  de   allerzwartste   contou- 
ren. 
Zeer waarschijnlijk zal Van Sprang geen 
woord te veel hebben gezegd in zijn nu 
eens openlijke dan weer verholen critiek op 
de Republiek, de Commissi van Goede 
(Bijver)diensten en de legerleiding, maar 
het komt ons voor, dat hij hier en daar wat 
te 'weinig heeft gezegd, m.a.w. dat hij de 
situatie (met name waar het over ons leger 
gaat) sterk eenzijdig heeft belicht. Toen wij 
het boekje hadden gelezen, trad deze indruk 
sterk bij ons op de voorgrond: een ellendige 
boel daar met dat leger, de jongens gaan 
er stuk voor stuk kapot, is het niet aan een 
verraderlijke kogel, dan wel aan de slechte 
verzorging, de knullige leiding of van 
heimwee. 
Het beeld, dat in „Laatste acte" van ons 
leger wordt gegeven, is wel zeer trjest, 
naargeestig zelfs en die voorstelling van 
zaken wil er bij ons (na alles wat wij uit 
brieven en andere reportages hebben ver- 
nomen) moeilijk in. Het is bovendien niet 
vrij te pleiten van oppervlakkigheid, van 
een teveel afgaan op de uiterlijke kant. die 
vooral onder soldaten zo heel dikwijls be- 
driegelijke schijn is. Gelukkig dat de acht 
uitstekende fotografische opnamen, die het 
boekje verluchten, in tegenstelling tot de 
tekst, kerels tonen, die, wel verre van schij- 
nen te lijden aan zwartgalligheid, met moed 
en kennelijk vertrouwen de toekomst tege- 
moet zien. 

TON. 

5      ONDERSCHEIDING VOOR       m \ 

l      MOTTENBALLENWERPER1     • § 

e      Edouatd, het achtjarige Belgische man- 6 
§      neke uit Gent, zal tijdens de bezetting f 
ö       wel   nooit   van   onze Hollandse   „Flit- jj 

spuit" gehoord hebben, volgens die ge- § 
lijknamige „geheime" zender het enige | 
middel  tegen de „Duitse luizen  in  de G 

K       Hollandse huizen". Tóch zocht ook hij e 
n      als één van de jongste partisanen in de t 
8      bezette landen zijn kracht in insecten- 9 
Ö      dodende middelen. § 
§      Zijn ouders gaven hem n.l. een hand- | 
S      vol mottenballen en zeiden hem die in « 
o      de   benzine   van   een   Duitse   tank   te \ 
8       gooien.  Nu  zaten   er  in  die  tank  een \ 
8 aantal krijgsgevangen geallieerde para- e 

chutisten. De tank kon niet tegen het | 
rnottenballenwapen   en   geraakte   on~ Jj 

S       klaar;   de parachutisten    vluchtten    en ft 
fi       bereikten behouden hun basis. ï 
3      Zij hebben de daad van deze achtjarige 
5      partisaan niet vergeten en zo kon het 5 
S      gebeuren, dat op hun voordracht enkele § 

weken geleden met het nodige militaire ? 
9 vertoon aan Edouard een Franse onder- h 
e      scheiding werd uitgereikt.... | 

„Verraad loert langs de weg" 
Oider deze titel plaatsten wij in de 

weede helft van 1947 een groot 
vervolgverhaal, waarin dè geschiedenis 

i van de Achterhoekse KP., de KP. van 
„Zwarte Kees", werd verteld. 
Verraad loert langs de weg, luidde de 
titel, en door dit verraad vonden ver- 
schillende KP.-ers de dood. Sommigen 
van hen werden in de vroege morgen- 
uren van de zesde Juni 1944 gefusil- 
leerd, aan anderen werd het vonnis 
anderhalve maand later voltrokken, ter- 
wijl de leider der ploeg, „Zwarte Kees" 
in ean gevecht met de SIPO sneuvelde. 
Op 6 Juli j.1. veroordeelde het Arnhem- 
se Bijzonder Gerechtshof de caféhouder 
Willy _ Markus (bijgenaamd „Rooie 
Willy"), conform de eis, tot levenslange 
gevangenisstraf. Vijf jaar nadat de 
salvo's van de vuurpelotons een eind 
maakten aan het leven van verschil- 
lende Achterhoekse KP.-ers, werd de 
man, die deze ellende veroorzaakte door 
zijn verraad, veroordeeld tot de hoogste 
vrijheidsstraf; de laatste acte van een 
reeds nu door velen vergeten drania... 
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Met een lichte huivering duwde ik de mas- 
sieve deur van het Hoofdbureau van Politie 
open. Niet, omdat mijn geweten me aan- 
klaagde of er een uniformdrager achter mij 
aan kwam, die mij tot het kiezen van deze 
weg dwong. Mijn gang was geheel vrijwillig, 
maar een politiebureau bezorgt me nu een- 
maal altijd een rillerig gevoel, omdat hier de 
lieden zetelen, die geleerd hebben op ieder 
slakje zout te leggen. Ze denken in wetsarti- 
kelen, waarvan gij nauwelijks weet hebt. 
Van die wetsartikelen nu wilde ik wel iets 
meer weten, want nog steeds tracht ik mijzelf 
op te voeden tot een gezags- en wetsgetrouw 
burger. Ik wil niet langer leven in voortdu- 
rend conflict met de wet, want het is mij 
duidelijk geworden, dat geen Ridderkruis 
ooit mijn borst zal sieren, wanneer mijn naam 
prijkt in de boeken op de griffie van een of 
andere rechtEJak, als zijnde veroordeeld tot 
zoveel gulden boete wegens overtreding van 
art. 1001 van de plaatselijke Politieverorde- 
ning. 
En die Politieverordening — het is een schan- 
de het te moeten erkennen •— is mij volkomen 
Onbekend. Dat zou mij eigenlijk met een diep 
schaamtegevoel moeten vervullen, aangezien 
Iedere Nederlander wordt geacht de wet te 
kennen. En ik ken zelfs de plaatselijke ver- 
ordening niet — laat staan de landelijke wet- 
ten. 
Er is een luikje in de hall van het Politie- 
bureau, dat opengaat en waarvoor een hoofd 
met een dienstpet verschijnt. 
Ik overwin m'n afkeer van luikjes en dienst- 
petten en vraag onderdanig of ik een exem- 
plaar van de plaatselijke Politieverordening 
mag hebben. 
De politieman staart me ongelovig aan, speu- 
rend of hij iets in mijn gelaat kan ontdekken, 
dat erop duidt, dat ik be'zig ben zijn gezag te 
ondermijnen. Hij verdenkt mij er kennelijk 
van, een man te zijn, die ongeoorloofde grap- 
jes maakt ten koste van het gezag. 
Maar mijn blik is onbevangen. Misschien 
straalt er iets teveel de vreugde van het nu 
spoedig in vervulling zien gaan van een groot 
verlangen van af. Doch dat is begrijpelijk bij 
iemand, die hoopt nu eindelijk het pad der 
deugd met een betrouwbaar leidsman te zul- 
len mogen bewandelen. 
„Een Politieverordening?" vraagt de man nog 
eens, als hoopte hij het verkeerd verstaan te 
hebben. 
Verheugd knik ik. Ja, deze politieman heeft 
mijn  bedoeling   volkomen  begrepen.   Sneller 
dan ik had durven hopen. 
Maar   de   glimlach   besterft op m'n lippen. 
Want plotseling verandert in het gezicht van 
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te kennen 
de politieman de oplettende belangstelling in 
grimmig verweer. 
„Geen grapjes, hier in het Politiebureau, mijn- 
heer. We zijn geen boekwinkel. Verordenin- 
gen verkopen we hier niet." 
„Maar ", werp ik geschrokken tegen — 
„hoe moet ik dan weten wat wel en niet ge- 
oorloofd is? Ik wil als een ordentelijk bur- 
ger leven. Maar dag noch nacht laat de ge- 
dachte me met rust dat ik wellicht onwetend 
in overtreding was." 
Doch de storm bedaart niet; neemt nog in 
hevigheid toe. 
„Eruit, mijnheer", buldert de dienstpet. U 
behoort de wet te kennen en die wet bepaalt 
nergens, dat wij u die kennis moeten bijbren- 
gen. U wilt de politie belachelijk maken. Dat 
wordt belediging van een ambtenaar in 
functie. 
Terwijl ik bescheiden vraag, of dat ook in die 
Politieverordening staat, klapte het luikje met 
een knal dicht en dfaait de deur van de por- 
tiersloge open. 
Ergens in mijn achterhoofd duikt een herin- 
nering op, die mij vertelt, dat het bevel van 
een ambtenaar in functie om zich te verwij- 
deren in eerste instantie reeds moet worden 
opgevolgd, daar men anders in overtreding 
is, zodat ik gelijktijdig de buitendeur open en 
verlicht ademend in het zonlicht op het plein 
treedt. ê 

Maar de Verordening heb ik gekregen. Dank 
zij een vriend, die journalist is. In mijn bin- 
nenzak draag ik nu overal het omvangrijke 
document van dertig getypte vellen, 19 
hoofdstukken en 161 artikelen met mij om. 
Mij kan niets meer gebeuren. 
Althans niet op het terrein, dat door een 
Politieverordening bestreken wordt. 
Fluisterend ga ik mijn weg, want art. 30, lid 
e bepaalt, dat men op de openbare weg niet 
nodeloos of op hinderlijke wijze mag schreeu- 
wen of enig ander rumoer maken. Als Pietje 
wegloopt en helemaal aan het eind van de 
straat speelt, sta ik als een windmolen met 
armen en benen te zwaaien tot het Pietje be- 
lieft in mijn richting te kijken en ik hem kan 
wenken thuis te komen. Geen kreet komt er 
over mijn lippen. 
En hoewel het mij veel zelfoverwinning kost 
loop ik om ieder steentje, dat zich op het 
voetpad bevindt met een boog heen, want de 
verleiding zou wel eens te sterk kunnen wor- 
den het voort te schoppen. En zulks zou mij 
niet passen, daar lid b van art. 31 verbiedt 
enig voorwerp op de trottoirs voort te schop- 
pen. 
Blijft de stadsbus wat lang uit en ben ik niet 
meer in staat om mij, van de ene voet op de 
andere wippend in evenwicht te houden, dan 
bel ik aan bij de winkelier, die bij de halte 
woont en vraag hem verlof tegen de pui 
van de winkel te mogen leunen, aangezien 
het, blijkens art. 34 verboden is, zich zonder 
voldoende reden te bevinden, te steunen of 
te leunen op trappen, palen, leuningen, deu- 
ren, kozijnen, stoepen of in portiekruimten 
van openbare en andere percelen zonder ver- 

gunning van de hoofdbewoner. De goedheid 
van mijn mede-burgers heeft mij daarbij ont- 
roerd, want met een medelijdend gebaar heb 
ik altijd de nodige vergunning in ontvangst 
mogen nemen.   , 

Zware inspanning kost het mij echter een 
slechte gewoonte te onderdrukken. Een mens 
moet nu eenmaal iets hebben om zijn zenuwen 
af te reageren. De een rookt daartoe, een 
ander drinkt. Ik had de gewoonte een kwartje 
in m'n vingers rond te draaien. Soms betrap 
ik mezelf erop, dat die slechte gewoonte weer 
macht over me gaat krijgen. Maar het moet 
eruit. Want art. 41 zegt, dat het ontoe- 
laatbaar is op de openbare weg of op een van 
de openbare weg af zichtbare plaats met geld 
te spelen. 
Grijze haren zal ik echter nog krijgen van 
Fik, mijn fox-terrier, want die mag een half 
uur na zonsondergang en een half uur voor 
zonsopgang niet onbeheerd op straat lopen. 
En hij glipt er nogal eens tussen uit. Uren- 
lang loop ik dan in het duister om Fik te 
zoeken, opdat ik niet wegens zijn overtredin- 
gen in het cachot kom. 
Voor ik uitga, controleer ik altijd nauwkeurig 
of ik mijn huissleutel wel bij mij heb, want 
het zou een eeuwige schande zijn, wanneer 
men mij betrapte op overtreding van art. 54, 
dat scheltrekken strafbaar stelt. 
Maar dagelijks verheug ik mij over het feit, 
dat ik de 18-jarige leeftijd ver te boven ben, 
want lieden beneden die leeftijd mogen zich 
's avonds na 10 uur niet meer op straat be- 
vinden, tenzij ze hun ouders, een bloedver- 
want in de tweede graad of een meerder- 
jarige met een schriftelijke verklaring van de 
ouders bij  zich  hebben. 
•En eindelijk krijg ik nu m'n kans om die buur- 
man van me, die zich 's avonds in z'n voor- 
tuintje onledig houdt met het ophangen van 
paardehoofdstellen aan muren, aan z'n eigen 
paardehoofdstel op te hangen, want aange- 
zien zijn zingen hinderlijk is voor zijn omge- 
ving, waartoe ik behoor, kan zulks volgens 
art. 56 niet meer tolerabel geacht worden. 
Sinds ik de Plaatselijke Politieverordening iii 
mijn zak heb is het leven mij lichter gewor- 
den. Er is een loden last van mijn schouders 
gevallen. Niet langer wordt ik gekweld door 
de gedachte onwetend in overtreding te zijn. 
Nu nog een Wetboek van Strafrecht aange- 
schaft, zo meende ik, en er zal niets meer aan 
mijn geluk ontbreken. 
Och arme, welk een illusie. Want vandaag 
las ik in de krant, dat er ook nog een econo- 
mische wetgeving is, die verbiedt gedistri- 
bueerde goederen weg te geven, die het ver- 
liezen van bonkaarten strafbaar stelt en nog 
veel meer. En laat ik nu m'n tabakskaart 
verloren hebben. Het is een delict, dat niet 
meer te herstellen is, want er worden geen 
nieuwe meer uitgereikt. Ik zal het willoos 
slachtoffer zijn van elke opsporingsambtenaar, 
die mij vraagt m'n tabakskaart te tonen. 
Ik was zo mooi op weg. 
En nu? 
Ik emigreer nog deze week naar een eiland in 
de Stille Zuidzee. 

AD. 

tingezonden mededeling) 

HOO F D P I J N t 
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 45 et. 
Mijnhardt Hoofdpijntabletten. Koker 75 et 



in   memoRiam 

r 
Toen op Aruba onder de brandende West-Indische 

zon Boy Ecury iverd begraven, werd de laatste 

eer bewezen aan een man, die ver van zijn [amilie 

op de Nederlandse Antillen, in dat grauwe najaar 

van 1944 zijn leven gaf voor de zaak van de 

vrijheid. Wij hebben gemeend voor de herdenking 

van deze KP-er uit de West-Indische gebieds- 

delen een gehele pagina te mogen reserveren. 

"^ 

Segundo Jorge Adelbcrto Ecury « „Boy" 
Student 

Geboren: 23 April 1922 te Oranjestad, Aruba 

Gefusilleerd:   6   Nov.   1944,   Waalsdorpervlakte. 

Boy Ecury bezocht in zijn jongensjaren de openbare 
school en de fraterschool van Aruba. In 1937 ging 

hij ter voltooiing van zijn opleiding naar Nederland, 
waar hij te Oudenbosch de Middelbare Handelsschool 
doorliep en met goed gevolg het eindexamen aflegde. 
Hij werd ingeschreven aan de Handelshogeschool te 
Tilburg, maar hij zou hier zijn studie nooit beëindigen. 
Op de tiende Mei 1940 vielen de Nazi's Nederland 
binnen en reeds spoedig voelde Boy zich aangetrokken 
tot eerste vormen van het verzet, die reeds in de zomer 
van 1940 zich ontwikkelden. 
In 1942 moest hij uit Tilburg vluchten, omdat het daar 
te gevaarlijk voor hem werd en achtereenvolgens 
zwierf hij in Oisterwijk, Delft en Rotterdam. 
Gedurende zijn Brabantse jaren werkte hij hoofdzake- 
lijk voor de RvV. In Juli 1944 was hij lid van een 
Haagse ploeg, die tijdelijk in Rotterdam werkte voor 
Frank, de Landelijk Sabotage Commandant. 
Boy heeft gevoeld, dat de opdrachten in Rotterdam zó 
gevaarlijk waren, dat het lot van een arrestatie zeer 
licht ook hem zou kunnen treffen. Daarom schreef hij 
in September 1944 een brief aan zijn ouders en liet 
deze bij zijn zuster achter. Het is gekomen, zoals 
hij gedacht had. Reeds korte tijd daarna was de SD 
de ploeg op het spoor en toen Boy op Zondagochtend 
5 November uit de kerk kwam, werd hij gearresteerd. 
Men  vond  twee  pistolen  op  hem  en   wat  dat  in  die 

tijd betekende, weten wij allen. Hij werd overgebracht 
naar het Oranjehotel in Scheveningen, waar de SD 
heeft getracht hem tot spreken te bewegen. Men heeft 
hem gevraagd, of hij na de oorlog niet naar zijn ouder- 
lijk huis in West-Indië wilde terugkeren; misschien 
zou deze mogelijkheid openstaan, indien hij maar wilde 
spreken. Doch zijn waardig antwoord was: „In het 
huis van mijn ouders is geen plaats voor een verrader." 

Een Standgericht veroordeelde Boy ter dood en reeds 
de volgende dag, op 6 November 1944, werd hij aan 
de voet van de duinenrij op de Waalsdorpervlakte ge- 
fusilleerd. Zijn laatste woorden waren: ,,Leve de 
Koningin". Zij, aan wie zijn laatste woorden gewijd 
waren, heeft in een condeleantieschrijven aan de ouders 

van Boy Ecury gezegd: „Uw zoon Segundo heeft niet 
geaarzeld om als trouwe Vaderlander uit West-Indië 
zijn beste krachten te wijden in de strijd tegen de over- 
weldiger. Hem moet ongetwijfeld de mogelijke conse- 
quentie van zijn ondergronds werk voor ogen gestaan 
hebben. Niettegenstaande deze wetenschap, week hij 
niet uit en zag met een gerust geweten de mogelijkheid 
van het brengen van" het hoge offer van zijn leven 
tegemoet. 
Hij was een groot zoon van hen, die onder onze Neder- 
landse driekleur leefden en streden. Met trots zal Ik zijn 
daden blijven gedenken." 

J' 
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Hun ondergang is d'opgang naar dat  Rijk 
Dat geen verwelken kent, waar ecuw'ge lente 
Doet bloeien en vrucht dragen tegelijk; 
Want elk talent zal daar opnieuw gaan renten; 
Geen weerstand, die d'ontplooiing tegenhoudt 
Daar, waar het oog de Christus zelf aanschouwt. 

(De Vuurproef'   — A    Wapena 
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Mocht ze niet alles bereikt hebben, wat ze zich 
had  voorgesteld,  men had  toch  een belangrijke 
invloed  op  de  lijnen  van   beleid  uitgeoefend  en 
het was  terecht,  op dat  tijdstip zich een wijze 
zelfbeperking  op   te   leggen,   geen  schimmen   te 
gaan jagen en in vol vertrouwen op de werking 
van de democratische organen, de algemene ac- 
tiviteit van de georganiseerde illegaliteit te be- 
ëindigen;  temeer, omdat de bijzondere taak, die 
nog   resteerde,   door  de   Stichting   1940—'45   op 
voortreffelijke  wijze  werd  behartigd. 
De  GO.I.W.N.  begon  zich  eveneens  langzamer- 
hand In  te  stellen op  een  afwikkeling van het 
werk en betrachtte na verloop van tijd met de 
oprichting   van   de   Nationale   Vertrouwensraad, 
die   de   nog   resterende   kleinere   problemen   zou 
afhandelen,   de   wijsheid   het   terrein   der   lucht- 
kastelen te vermijden en langzamerhand de acti- 
viteit  der  gebundelde  illegaliteit  te   beëindigen. 
Eten smaldeel in de G.O.I.W.N. — in hoofdzaak 
in Utrecht — was het met dit beleid niet eens 
en  scheidde  zich  in  1947   af   als   G.O.I.W.N.  in 
Hersteld Verband. Men meende in die kring, dat 
de rol van de gebundelde illegaliteit een blijvende 
was. Deze groep verenigde ?ich met de B.O.I.W., 
de   V.V.G.   e.a.   eind   1947   tot   de   N(ationaal) 
P(ederatleve)   R(aad).   Ons   zij   het   grapje   ge- 
permitteerd, dat deze Raad zo nationaal Is, dat 
men bij  een  aantal  advertenties  in het  orgaan 
V.V.N, de plaatsnaam  (Amsterdam)  maar weg- 
laat in de adresvermelding. Misschien zijn er niet 
zoveel lezers buiten Amsterdam. 
Deze  raad   beoogt  alles,   wat   ooit  op  het  pro- 
gramma   van   G.A.C.   e.d.   gestaan   heeft.   Men 
begint dus weer fris en vrolijk van voren af aan. 
Maar dat niet alleen.  Blijkens  de plannen voor 
een  statuut  (Ons Baken 20-12-'47)  en het con- 
sept   (Ons   Baken  5-3-'49)   denkt  men   aan  een 
permanente  bundeling  op  de  grondslag  van  de 
eenheid  in de  strijd  tegen  de  Duitsers  en  met 
het doel „het zuiver houden van het maatschap- 
pelijk leven in het  algemeen  en van  het  over- 
heidsapparaat in het bijzonder". Of de adverten- 
tiepagina van  „Ons  Baken"  waarop  uitsluitend 
bioscopen uit Amsterdam, Den Haag en Rotter- 
dam  adverteerden,  tot  die  zuivering  moest bij- 
dragen, weten we niet, maar wel betwijfelen we 
het zuiverend effect ervan. Toegegeven  zij,  dat 
in het nieuwe blad V.V.N, deze advertenties niet 
meer voorkomen, maar dat kan aan de acquisi- 
teur liggen. Overigens hebben we bij de politieke 
grondslag   (de   doorbraakidee)   en   het   politieke 
doel van deze organisatie al zo dikwijls stil ge- 
staan,  dat we  er straks nog  slechts  zeer in 't 
kort op behoeven terug te komen. 
Vermelding verdient verder nog de  Oorlogsgra- 
venstichting,  die  geld  inzamelt  voor de verzor- 
ging van de graven van hen,  die vielen  in het 
verzet, althans voorzover daarvoor niet gezorgd 
werd. Het initiatief tot organisatie werd in het 
bevrijde  Zuiden   genomen.   Deze   Stichting  heeft 
weliswaar een veel te overdreven opzet gemaakt 
voor haar werk, — waartegen we het  bezwaar 
hebben,   dat   daardoor  geld   aan   ons   volk   ont- 
trokken   zou   worden,   dat   veel   beter   voor   de 
Stichting   1940—'45   gebruikt   kon   worden   —, 
maar de practijk van de inzameling leert haar 
bestuur vanzelf, zich te beperken tot het hoogst 
nodige. 

En tenslotte  is daar dan de in 1945 opgerichte 
LO. LKP. Stichting, die geen leden telt en geen 
financieel beroep doet op ons volk. 
Zij bedoelt — o.a. door voorlichting — de afwik- 
keling van het verzet in goede banen te lelden; 

Voor Uw 

belegde QE   J O N G's 
broodjes .   .  „  r 1 eetwinnet    # 
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zg heeft tevens een verzetsfilm vervaardigd en 
werkt aan een gedenkboek van het LO.- en 
LKP.-verzet. 

Onze bezwaren samengevat. 

Dit dit historisch exposé zal reeds gebleken 
zijn, dat onze bezwaren zich in hoofdzaak 

richten tegen de N.F.R. en de N.V.E.P.G. Wij 
menen, dat er na het besluit der Illegaliteit tot 
oprichting van de G.A.C, en de Stichting 194Ö— 
'45 noch een historisch recht, noch een histo- 
rische noodzaak was voor deze N.F.R. en 

N.V.E.P.G, tenzij dan als reunistenorganlsatie. 
En we zien in de practijk dan ook, dat deze 
organisaties feitelijk overbodig zijn. Ze bewegen 
zich op het terrein van Stichting 1940—'45 en 
„stichten" daar verwarring onder geldschieters, 
bij medewerkers en bij verzorgden. 
Zo heeft men b.v. ons volk voortdurend gealar- 
meerd over de wet op het buitengewoon Rijks- 
pensioen, die men met bedeling en armenzorg 
kwalificeerde en waarmee men het bestaansrecht 
van de actieve en strijdende illegaliteit meende 
te moeten bewijzen. Maar in feite was deze wet 
in ieder opzicht af en een voorbeeld van rijke 
verzorging. Dat moet men maar eens navragen 
bij de verzorgden zelf. 

En voorzover men, zoals de N.F.R., ook buiten 
dit gebied in actie kwam, hield men zijn leden 
in een voortdurende alarmtoestand over 's lands 
onrecht, dat vermeend of werkelijk bestaat, maar 
dat men met die alarmering geen stap verder 
naar het recht toebuigt; 't effect ervan is in- 
tussen wel — en juist omdat men geen werke- 
lijke resultaten van enige betekenis boekt —, 
dat de leden tot een kaste van ontevredenen op- 
gekweekt worden, die daarvan misschien in hun 
leven nooit en op geen enkel terrein meer los- 
komen. Zeepbellenblazerij en niet zo onschuldig. 
Iemand die denkt degelijk glaswerk te blazen 
en die alleen maar zeepbellen uit zijn pijp pro- 
duceert, moet men op zijn arm tikken en zeggen: 
„Houd daarmee op man; je verknoeit je tijd en 
brengt de toeschouwers In een verkeerde waan". 
Nu, wij tikken al een jaar of wat. 't Verdrietige 
is alleen, dat men ons dan verstoord aankijkt en 
zegt: „Stoor me niet bij het glasblazen. Blaas 
liever mee". 

Het is Intussen een kwestie van wijsheid en 
verantwoordelijkheidsbesef om de mensen niet 
warm te maken voor het onbereikbare om een 
bundeling te staken, die geen kans en geen zin 
heeft; om organisaties op te heffen, die in wezen 
geen werk hebben, om niet te speculeren op, 
maar te waarschuwen voor een uit de bijzondere 
structuur van de overgang van 1945 naar 1950 
voortkomende argwaan en ontevredenheid tegen 
de maatschappij bij de oud-illegale werkers. 
Niet aldus het orgaan V.V.N, van de N.F.R. Nog 
in 1949 stelt het een enquête voor, waarin als 
vierde vraag staat: „Wordt U als oud-illegale 
werker gewaardeerd?" De andere vragen zijn 
navenant en we zullen ze U besparen; op de 
laatste na: 
„Indien ons land opnieuw bezet gebied zou wor- 
den, zou U dan wederom bereid zijn de illegale 
strijd te aanvaarden?" De beste manier om een 
„neen" als antwoord te krijgen. Wat een voor- 
lichting ? 

Maar, zegt de man, de oud-illegale werkers heb- 
ben dan ook „nog maar bitter weinig redenen 
tot tevredenheid". Ging 't daarom soms, of was 
onze verzetsstrijd een plicht, onafhankelijk van 
de uitkomst? Keer Uw vragen om; dan helpt U 
Uw lezers. B.v.: „Als ons land weer bezet 
wordt, zult U dan verraad plegen of in verzet 
gaan". En: „Doet U thans Uw plicht als Neder- 
lander   en   in   vervolg   op   Uw   verzet;   b.v.   als 
medewerker van Stichting 1940 '45?" 

H. v. R. 

1)    Een jongen wordt een man, als er behoefte 
is aan een man. 

(Wordt vervolgd). 

izen       4 
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Sensatie over politieke berechting 
ro f.   Mr.   W.   P.   J.   PO MP E 

r 
De brochure van de politieke delinquent Ds. van der Vaart Smit over de behande- 
ling der politieke delinquenten, heeft in Nederland veel stof doen opwaaien en wel, 
omdat v. d. V. Sm. meent, dat die behandeling een mishandeling was. 
De pers heeft er reeds bij stilgestaan en ook „De Zwerver" wijdde er enkele artike- 
len aan. Maar daarbij stond het vraagstuk zelf nog niet in het middelpunt. 
Thans willen wij mét enkele artikelen op de kern van de zaak afgaan. In het eerste 
artikel van Prof. Pompe, op de achtergronden en in enkele volgende artikelen van 

de heer Bijl,   op de mérites van genoemde brochure. 
RED. 

s. 
Toen Nederland bevrijd werd — een 

werkelijke bevrijding uit een sluwe 
en wrede tyrannie — stond ons volk 
voor de taak om de gevolgen der 

vijfjarige bezetting te liquideren. Daartoe 
behoorde ook de berechting van hen, die op 
ergerlijke wijze met de vijand geheuld had- 
den. In een boekje, dat ik aan het einde van 
de bezetting schreef en onder de titel „Be- 
vrijding" bij Vrij Nederland uitgaf, heb ik 
ook voor deze liquidatieperiode vijf jaren ge- 
schat. De berechting der politieke delin- 
quenten loopt op zijn eind, wij mogen ver- 
trouwen, dat zij in deze vijfjarige periode 
vrijwel beëindigd zal zijn. Het was voor ons 
land een taak van een omvang en ingewik- 
keldheid, die zich hier bij mijn weten nooit 
heeft voorgedaan. 
Tijdens de berechting bleek meermalen, dat 
er gederende de bewaring der politieke ge- 
detineerden ergerlijke misbruiken en schan- 
delijke wandaden zijn geschied. Dit dient 
onvoorwaardelijk en scherp te worden af- 
gekeurd en evenals bij andere misdrijven 
dienen deze misdrijven te worden vervolgd 
en bestraft. 
Deze misdrijven vormen in zekere zin veel 
erger onrecht dan het zakelijk veel gruwe- 
lijker en omvangrijker onrecht, door de be- 
zetters tijdens de bezetting aan ons volk 
aangedaan, want'het onrecht na de bezet- 
ting viel op de verantwoordelijkheid van ons 
eigen volk, daardoor werd het Nederlandse 
gezag en de Nederlandse rechtsorde be- 
smet. 

Nu is enkele maanden geleden een brochure 
verschenen van een der politieke delinquen- 
ten. Ds. van der Vaart Smit, waarin een 
reeks van deze ergerlijke, soms gruwelijke 
misbruiken wordt gerapporteerd. Dit heeft 
in de pers tot heftige protesten tegen deze 
misbruiken geleid. Bij mijn weten is dit pro- 
test het schelst tot uitdrukking gekomen in 
drie hoofdartikelen van het weekblad „De 
Linie". Het eerste werd geschreven door de 
redactie, het tweede door de romanschrijver 
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en spreker van de Oranjezender, Den Doo- 
laard, het derde door de Nijmeegse hoog- 
leraar in het belastingrecht, Russel. In deze 
artikelen wordt het onrecht na de bezetting 
in zeer schrille termen en buiten de propor- 
ties, waarin het op zijn betekenis moet wor- 
den geschat, aangevallen. .Het is, na alles 
wat reeds over de gebreken der politieke 
berechting geschreven is, een weinig inspi- 
rerende taak, te proberen dit scheefgetrok- 
ken beeld recht te te zetten. Toch wil ik mij 
er niet aan onttrekken, èn omdat de redac- 
tie van „De Zwerver" er mij om vroeg èn, 
omdat het rechtzetten van deze sensatie- 
wekkende mistekeningen ook een eis van 
het Recht is. 
Aan de afkeuring en brandmerking, welke 
ik voorop zette, mag niets afgedaan worden. 
De mistekening ligt niet zozeer in de weer- 
gave der misbruiken zelf, maar in het weg- 
laten van andere feiten, waardoor deze mis- 
bruiken eerst hun ware verhouding in het 
geheel krijgen. Dat er misbruiken geweest 
zijn en soms gruwelijke, staat wel vast, al is 
het niet verantwoord om het rapport van 
Ds. van der Vaart Smit zonder nader onder- 
zoek in alle onderdelen voor waar te hou- 
den. Hetgeen weggelaten is, daarmede be- 
doel ik in de eerste plaats de vijf jaren 
gruwelen der bezetting, welke hoe langer 
hoe meer onbewust en ook wel eens bewust 
in de vergetelheid geschoven worden, en in 
de tweede plaats de uitzonderlijke moei- 
lijke positie waarin, tengevolge van de be- 
zetting, Nederland op het ogenblik der be- 
vrijding verkeerde. De bezettingsgruwelen 
kunnen wij ons, als wij willen, nog wel vol- 
doende voor de geest halen. De thans ge- 
smade politieke berechting geeft daarvan 
aan hem die dat wenst keer op keer nog 
ruim voldoende voorbeelden. Maar deze 
gruwelen waren niet voor de verantwoor- 
delijkheid van het Nederlandse volk, al wa- 
ren er helaas niet weinig Nederlanders, die 
er direct of indirect aan meededen. 
Over de moeilijkheden, welke bij de bevrij- 
ding moesten overwonnen worden door ons 

volk zelf, wil ik graag nog een en ander in 
herinnering brengen, in korte trekken. 
De stemming in het laatste bezettingsjaar, 
vooral in de verschrikkelijke hongerwinter, 
was in ons volk zo, dat ernstige uitspattin- 
gen moesten gevreesd worden. Iedereen had 
de mond vol van bijltjesdag. Brave burgers 
spraken er ernstig over, dat alle NSB-ers 
zouden moeten worden opgehangen en toon- 
den zich verontwaardigd als men daartegen- 
over stelde, dat de handhaving van het recht 
tegenover het onrecht, in de bezetting ge- 
pleegd, in handen van de overheid moest 
gelaten worden, en daarbij de doodstraf zeer 
zuinig moest worden gehanteerd. De Re- 
gering heeft dit in Londen alreeds voorzien 
en wetsbesluiten gemaakt, waarin deze bij- 
zondere berechting werd geregeld. Dit was 
een onverbiddelijke taak voor de Regering, 
omdat de ellende van een z.g. volksjustitie, 
waardoor nieuw onrecht op het oude zou 
worden gestapeld, niet te overzien zou zijn. 
Bij gebreke van Staten-Generaal moest de 
regeling wel in een noodwetgeving, door de 
Regering alleen, worden vastgesteld. Deze 
noodwetgeving heeft vele gebreken. Zij toont 
voor degenen, die daaraan twijfelden, de 
grote waarde van parlementaire behandeling 
der wetsontwerpen. Maar zij heeft, dank zij 
de bekendmaking met de tijdens de bezet- 
ting aanwezige middelen, haar doel groten- 
deels bereikt. Bijltjesdag is voorkomen. Het 
volk had vertrouwen gekregen in de wil der 
overheid om recht te doen tegenover de 
misdaden van de bezettingsjaren. 
De gruwelen in de bewaringskampen tegen- 
over politieke delinquenten zijn een rampza- 
lige rest van de geest, die met het woord 
bijltjesdag wordt aangeduid. Deze gruwe- 
len zijn onverbiddelijk af te keuren, maar 
gegeven de toenmalige situatie feitelijk on- 
vermijdelijk geweest. Meer dan honderddui- 
zend mensen   zijn gevangen   genomen,   een 
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Sensatie.over politieke berechting 
(Vervolg hoofdartikel) 

aantal dat wellicht kleiner had kunnen zijn 
en later dan ook, vooral door Minister van 
Maarseveen, aanzienlijk is ingekrompen. 
Toen waren er echter al verscheidene maan- 
den verstreken, maanden waarin het Neder- 
landse gezag niet of nauwelijks vaste voet 
gekregen had in ons land. Wij waren immers 
onmiddellijk na de bevrijding opnieuw bezet 
gebied geworden, zij het dan ook bezet door 
onze bondgenoten. De nieuwe instelling van 
het Militair Gezag bemoeilijkte het de nor- 
male Nederlandse Regering en andere over- 
heidspersonen gedurende maanden om hun 
eigen gezag te laten gelden. Voor de bewa- 
king van de ongehoord vele gedetineerden 
waren enige duizenden man personeel no- 
dig; de trouwe mensen van het verzet trok- 
ken zich van deze weinig aanlokkelijke taak 
voor een groot deel terug, en wat men aan 
bewakers beschikbaar kreeg, was, zoals al- 
tijd, een menging van goeden, minder- 
goeden en slechten, waarbij door de moei- 
lijke omstandigheden de slechten eerst 
teveel vrij baan kregen. Daar dient nog aan 
toegevoegd te worden, dat de geest van 
vele politieke delinquenten vergiftigd was 
door de SS-barbaarsheid, welke niet dan 
met krachtige middelen in bedwang gehou- 
den  kon  worden. 
Als men verder naar de bron zoekt van de 
geest, waaruit de gesignaleerde ergerlijke 
misbruiken voortvloeiden, moet men daar- 
voor bovenal de Nazi'9eest aanwijzen, welke 
de bezetters, waarmede het gros der poli- 
tieke delinquenten tijdens de bezetting 20 
ingenomen was, in ons land gebracht had- 
den. Maar zoals reeds door verschillenden 
is opgemerkt, de Nederlandse gezagsdragers 
zowel de buitengewone als de gewone, zijn 
er binnen een jaar in geslaagd t»m deze 
geest meester te worden. Hun verantwoor- 
delijkheid voor de eerste tijd wordt ten zeer- 
ste beperkt door de gebrekkige mogelijkhe- 
den, welke tijdens de bevrijding bestonden. 

MET DE BOTTE BIJL 
S^* adaver-discipline   was er al   te 
^> veel fn de   horden van   Hitler, 9 
maar toch schrikken we  even van f 
een officieel   aantal   van   9523 ge- g 
fusilleerde Duitse soldaten tussen 3 B 
September 1939   en   30   November I 
1944.   Ze  werden  in   de   ochtend- | 
schemering door vuurpelotons neer- § 
geknald,   omdat ze   dienst   hadden S 
geweigerd   of   waren   gedeserteerd | 
van   hun    post.   Vooral   tijdens   de 9 
terugtocht in    de winter   van 1941 S 
bij Moscou en in de vergeefse cam- e 
pagne  om  Stalingrad  zijn   honder- e 
den Duitsers door eigen kogels ge- i 
vallen.   En  aangenomen  mag  wor- * 
den,  dat  de  periode  van  30  Nov. 2 
1944 tot 7 April 1945 ook nog heel 
wat  slachtoffers  heeft  gemaakt,  al 
zijn  daarover  geen officiële cijfers a 
beschikbaar. $ 

Tenslotte    waren    er    270   Duitse | 
militairen,  die  nog  te infaam  voor 
de kogel geoordeeld werden en die S 
met de bijl werden „berecht". Een 
groot  deel  hunner  was   betrokken § 
bij de aanslag op Hitler in Juli 1944. | 

(Uit : V.N.) 

Verschillende persuitingen hebben de gru- 
welen van na de bezetting met die van de 
bezetting zelf op één lijn gesteld. De hoog- 
leraar Russel blijkt zelfs geneigd om ze 
erger te vinden. In één opzicht, maar dan 
ook slechts in dit ene, heeft hij gelijk, want 
het onrecht na de bezetting gaf een smet 
aan de Nederlandse rechtsorde, hetgeen met 
het onrecht tijdens de bezetting niet het ge- 
val was. Eén allesbeheersend element maakt 
iedere gelijkstelling tussen beiderlei onrecht 
tot een grievende onrechtvaardigheid voor 
ons volk, en wel deze, dat het onrecht 
tijdens de bezetting voortvloeide uit het 
systeem, dat de bezetters als recht aandien- 
den, maar het onrecht na de bezetting in Ne- 
derland onvoorwaardelijk wordt afgekeurd. 
Men denke eens aan wat een politieke ge- 
vangene der Duitsers zou overkomen zijn, 
indien hij het gewaagd had een onderzoek 
bij medegevangenen te gaan instellen naar 
de mishandelingen, die zij van de Duitsers 
ondervonden, daarover een rapport samen te 
stellen en dit rapport naar de Reichstag of 
naar de Reichsregierung toe te zenden. Hij 
zou lang voor hij zover gekomen was reeds 
op gruwelijke wijze ter dood gebracht zijn. 
Tot een publicatie van het rapport, zoals in 
Nederland met de brochure van Ds. van 
der Vaart Smit thans heeft plaatsgevonden, 
zou het in de bezetting niet hebben kunnen 
komen, en wat de reactie van de Duitsers 
op zo'n denkbeeldige publicatie zou geweest 
zijn, daarvan kan men zich allicht een voor- 
stelling vormen. De gehele geschiedenis van 
deze brochure weerlegt iedere gelijkstelling 
van het Duitse onrecht met het Neder- 
landse. 

Op een hoger plan lijkt de bestrijding van 
het Nederlandse onrecht bij de hoogleraar 
Russel te staan. Hij betwijfelt op hoge toon 
de rechtgrond van de noodwetgeving, waar 
de politieke berechting op berust. Hierboven 
heb ik reeds kort samengevat de redenen 
waarom de Regering niet anders kon en 
niet anders mocht dan deze noodwetgeving, 
welke inderdaad met onze Grondwet in strijd 
is, uit te vaardigen en toe te passen. De Ne- 
derlandse Regeringen na de Londense, even- 
als de Nederlandse organen van wetgeving 
en rechtspraak, hebben dan ook de nood- 
wetgeving geheel aanvaard. De Staten-Ge- 
neraal hebben dit niet alleen stilzwijgend 
gedaan, maar ook door bij wet enige ver- 
anderingen in de buitengewone wetsbeslui- 
ten aan te brengen. De Nederlandse rech- 
ter, niet alleen de Bijzondere Raad van 
Cassatie, maar evenzeer de Hoge Raad, 
hebben uitdrukkelijk de geldigheid der nood- 
wetgeving erkend, en in de juridische lite- 
ratuur is zij algemeen aanvaard op twee 
uitzonderingen na, te vinden in de geschrif- 
ten van de hoogleraren Pootjes en Russel. 
Hun beider dwaling bestaat naar mijn over- 
tuiging daarin, dat zij het onderscheid niet 
zien tussen rechtsbeginselen en rechtswaar- 
borgen. Een rechtsbeginsel, zoals het be- 
ginsel „geen straf zonder schuld", is onaf- 
hankelijk van tijd en plaats altijd en overal 
geldig; een rechtswaarborg, zoals de regel, 
dat de strafbepaling aan het strafbare feit 
dient vooraf te gaan, is van grote betekenis 
tot waarborging van een goede berechting, 
maar de rechtvaardigheid van een rechter- 
lijke beslissing hoeft bij overtreding van 
deze regel niet te zijn aangetast, terwijl soms 
de rechtvaardigheid zelfs eist, dat van de 
regel wordt afgeweken. Zo was het geval in 
de tragische uitzonderingssituatie, waarin 
wij ons bij de bevrijding bevonden en aan 
deze afwijking hebben wij te danken, dat 
de ellende van een bijltjesdag, helaas, niet 
geheel volledig, ons volk bespaard is ge- 
bleven. 

Geachte Redactie, 

Het zij mij vergund, met een enkel woord in 
te gaan op datgene, wat in Uw hoofdartikel 
(Ivoren torens? ,,De Zwerver" No. 22 van 
1 Juli j.l. Red.) wordt geponeerd en ik doe 
zulks, omdat ik persoonlijk zo nauw bij de 
betreffende kwestie ben betrokken. 
Nu geloof ik, dat Uw „fel protest" niet ge- 
heel op zijn plaats is, omdat dit het gevolg 
is van een misverstand, dat misschien gere- 
zen is als een gevolg van het feit. dat een 
bepaalde zinsnede door mij niet in voldoende 
mate is beklemtoond. Ik heb namelijk in het 
door U geciteerde fragment opgemerkt, dat 
ik mij tegenstander verklaar van het trekken 
van de kunst in de sfeer van de politiek. In 
aansluiting daarop is door Last (en niet door 
mij) de verzetsstrijd genoemd. En naar aan- 
leiding daarvan heb ik opgemerkt, dat men 
het deelnemen van kunstenaars aan de ver- 
zetsstrijd om der wille van de kunst 
(ik zal thans spatiëren) moet betreuren. Dit 
is m.i. een onloochenbaar feit en wij zien 
niet in, hoe iemand dit kan opvatten als een 
discriminatie. Indien er morgen opnieuw een 
oorlog zou uitbreken, zou ik één der eersten 
willen zijn om het kunstenaarsverzet te sti- 
muleren. Dit sta voorop. Maar men houde 
mij ten goede, dat ik de noodzakelijkheid 
daarvan ook dan (om der wille van de kunst) 
betreuren zou. 
Ik moge het bij deze kleine rechtzetting laten 
omdat ik alleen naar de pen greep daar ik 
de discussie door misverstand vertroebeld 
vond. Overigens zullen alle partijen naar eer 
en geweten het door hen ingenomen stand- 
punt wel handhaven, wat niet alleen hun 
recht, maar ook bun plicht is. 
U intussen dankend. 

Hoogachtend, 
L. M. VAN BREEN 

De Prinsestad. 

NASCHRIFT VAN DE REDACTIE: 

Gaarne nemen wij nota van de opmerking 
van de heer van Breen, dat zijn uitlating niet 
bedoeld was in de geest, als wij meenden. 
Overigens verandert zulks niets aan de strek- 
king van ons betoog. Wij geloven niet, dat 
er reden is het deelnemen van de kunste- 
naars aan het verzet om der wille van de 
kunst te betreuren. De heer Van Breen had 
juister gedaan aan zijn uitlating onmiddellijk 
toe te voegen, dat er onder de gegeven om- 
standigheden, geen andere weg was. Dat hij 

onder soortgelijke omstandigheden één der 

eersten zou willen zijn om het kunstenaars- 
verzet te stimuleren, verheugt ons. En wij 
nemen dat op zijn gezag gaarne aan. 

AD. 

{Ingezonden mededeling) 

Tanden   blank   en   rein;   adem 
fris als morgendauw. 



Wat zin heeft en wat niet 
@ C A boy geis fo be a man, when a man is needed.     Sieinbeck ') 

N.VJE.P.G. 
Na deze meer algemene ontboezemingen, wil- 

len we eens een concreet punt bij de N.V. 
E.P.G. bezien. De N.V.E.P.G. heeft dit jaar een 
circulaire aan de bedrijven In Nederland gezon- 
den, waarin zij een financiële bijdrage voor de 
vorming van een fonds t.b.v. haar arbeid vraagt: 
a. t.b.v. extraatjes voor hen, die door de Stich- 
ting verzorgd worden; b. t.b.v. extraatjes op 
hoogtijdagen van hen, wier schade door het ver- 
zet nog niet afgewikkeld is door de Schade En- 
quête; c. t.b.v. extraatjes van oud concentratie- 
kampgangers, die in sanatoria liggen en overi- 
gens geholpen worden door Stichting 1940—'45. 
De brief is in de bekende rampspoedstijl gesteld, 
die zo geschikt is om harten te vertederen. 
We merken intussen op, dat Stichting 1940—'45 
reeds geheel in het onder a. gestelde voorziet, 
o.a. in samenwerking met het Frits Rudolph 
Ruysfonds, door de organisatie van zomerkampen 
en door hulp aan het werk van de organisatie 
„Het Vierde Prinsenkind". In het onder b. ge- 
stelde heeft de Stichting de voorbereidende werk- 
zaamheden voor de Schade Enquête voor 90% 
verricht en is in de schrijnende gevallen reeds 
lang met voorrang voorzien. Ook de extrahulp 
aan hen, die in sanatoria liggen is overbodig. De 
Stichting draagt niet alleen hun kosten, maar 
voorziet ook in zakgeld en kleedgeld. Voor de 
verpleegden in Zwitserland b.v. is aldaar zelfs 
een Inzameling gehouden en worden regelmatig 
pakketten uit Nederland gestuurd. De extraatjes 
zijn zo uitgebreid, dat de directie van 't sana- 
torium bezwaar maakt met het oog op de andere 
patiënten. 
Men' ziet, deze brief was een slag in de lucht. 
Om nu te verstaan, hoe de N.V.E.P.G. er toe 
kwam hem op te stellen, diene het volgende. Op 
de door de Stichting geuite bezwaren tegen de 
brief, kreeg men van het bestuur der N.V.E.P.G. 
ten antwoord, dat men van het begin ai contact 
met de Stichting gezocht maar nooit verkregen 
had. De lezer zal begrijpen, dat dit bestuur ver- 
baasd was te vernemen, datgci. een bureau van 
de N.V.E.P.G, van 't begin af in het gebouw 
van de Stichting gezeten had en nauw samen- 
werkte, b. beide organisaties reeds lang samen- 
werkten in de Contact Commissie van het Mini- 
sterie van Sociale zaken en c. — als klap op de 
vuurpijl — de N.V.E.P.G. (als enige uitzondering) 
reeds Jarenlang een vertegenwoordiger had zit- 
ten in het hoofdbestuur van Stichting 1940—'45. 
De briefstellers uit het bestuur wisten van dit 
alles niets, letterlijk niets. Als men nu ziet hoe 
goed dit bestuur van zijn eigen besluiten en han- 
delingen op de hoogte is, dan is er niet veel ver- 
beelding voor nodig om te doorzien met welke 
deskundigheid het fonds besteed zal worden. In- 
tussen publiceert de vereniging iedere week lange 
lijsten van giften. 
Maar zelfs indien men zou mogen aannemen dat 
hier geen dilettanten aan 't werk zullen gaan, 
en zelfs indien men negeert dat alles wat zij zich 
voornemen, reeds door de Stichting gedaan wordt, 
dan nog houden we staande, dat dit werk zo 
moeilijk is en zo'n deskundig apparaat vordert, 
dat de N.V.E.P.G. er niet toe in staat is, tenzij 
men wil strooien. 
Natuurlijk zijn er grensgevallen voor de Stich- 
ting 1940—'45, maar als zij, met de bedoeling zo 
goed mogelijk te helpen, een geval moet afwijzen 
(en ieder grensgeval wordt Individueel bekeken 
en zo nodig met behulp van de Stichting elders 
geholpen), dan is de N.V.E.P.G. op een verkeerd 
spoor met de mening, dat zij dan maar moet 
helpen. Dat is onverantwoord werk. 
Stel b.v., dat iemand psychisch gestoord is door 
het verzet  en omdat hij niet in verpleging ge- 

nomen wordt door de Stichting, daarover steen 
en been klaagt en de N.V.E.P.G. bereid vindt om 
te helpen. Dan kan een zieke zieker gemaakt 
worden, want de maatregel van de Stichting zou 
b.v. kunnen berusten op het advies van een 
psychiater, die oordeelt, dat de man over zijn 
arbeidsschuwheid heengeholpen moet worden en 
daarom niet mag gesteund worden. Werkelijk, 
deze materie is te ingewikkeld en te delicaat voor 
beunhazerij. Wij zouden wensen, dat de N.V.E. 
P.G. dit inzag en haar activiteit op dit terrein 
volledig staakte. 

De N.F.R. 
fNnze crltiek op de N.P.R. loopt ten dele paral- 
^■Mel met die op de N.V.E.P.G., ten dele valt 
zij op ander gebied. 
De N.P.R. bouwt een fonds op door het geven 
van filmvoorstellingen, waarvan men dan vrij- 
stelling van vermakelijkheidsbelasting vraagt. 
Wij hebben het over de onjuistheid daarvan 
al eens gehad. Dit fonds wordt dan besteed voor 
de N.F.R. zelf, voor haar sociale commissie t.b.v. 
de grensgevallen der Stichting en voor het stich- 
ten van monumenten. (Zie „Ons Baken" 16-10- 
'48). Voor de monumenten bestaat echter reeds 
een landelijke monumentencommissie (Damplan) 
en bestaan reeds vele plaatselijke comité's. Moe- 
ten er nu nog meer monumenten komen? Wij 
zijn ervan overtuigd, dat ons volk met de reeds 
bestaande plannen al ver boven zijn armoede- 
begroting uitgaat en dat 't geld beter besteed 
kan worden. Grensgevallen van de Stichting dan ? 
Zoals gezegd, kan niemand beter dan de Stichting 
zelf beoordelen, wie wel en wie niet geholpen 
moet worden en de Stichting heeft een zeker zo 
goede intentie om zo goed mogelijk te helpen 
dan wie ook. Het programma van de Sociale 
Commissie der N.F.R. („Ons Baken" 12-2-'49) 
is een herhaling van dat van de Stichting. Het 
scheppen van grensgevallen voor het instand- 
houden van een organisatie en 't vormen van een 
fonds daartoe is een dwaasheid, die door de on- 
deskundigheid van de beheerders bovendien wil- 
lekeur in de hand werkt. Men moest daarmee 
stoppen. 

ü rnstiger achten we intussen in dat geval, dat 
■'--' de N.F.R. nog steeds de bundeling van alle 
illegale werkers nastreeft, en voorwendt, dat dit 
met succes geschiedt, terwijl van deze bundeling 
in feite niets terecht is gekomen. Dat ligt geheel 
in de lijn van het voortdurend ophouden van de 
schijn, waardoor oud-illegale werkers, diev nog 
aangesloten zijn een geheel verwrongen beeld van 
de situatie krijgen en bij de ontknoping een kater 
zullen krijgen, die hun hun leven lang zal heugen. 
We geven gaarne toe, dat hier en daar door de 
N.F.R. een incidenteel succes geboekt wordt, 
maar daarvoor behoeft de illegaliteit niet gebun- 
deld te worden en incidentele successen be- 
ïnvloeden het algemene beleid niet. Om dat be- 
leid zou het móeten gaan en is het gegaan in de 
arbeid van de G.A.C. Deze hief zichzelf op, om- 
dat In 1946 geen invloed van betekenis op het 
algemeen beleid van zuivering en berechting 
meer uitgeoefend kon worden; die zaak lag vast 
en een landelijke organisatie met dat doel was 
daarna zonder zin, wat ook wel gebleken is. 
Indien men dan echter de gebundelden toch suc- 
ces op de actie voorspiegelt, komen dezen ach- 
teraf bedrogen uit en scharen zich in den ver- 

(Ingezonden mededeling) 

mmm tegen   allerlei   pijnen, 
stelt     nimmer    teleur 

volge in de rqen der ontevredenen. Wij geven 
toe, dat het moeilijker is onsympathieke dingen 
te schrijven en de oud-illegale werkers tot mati- 
ging op te roepen, dan dat men ze door het voor- 
toveren van luchtkastelen kunstmatig op een 
niveau in hun denken en verwachtingen houdt, 
waaraan niets reëels beantwoordt, maar vrij 
menen, dat slechts de eerste methode een ver- 
antwoorde is. 
Daar komt nog bij, dat de bundelaars niet kun- 
nen vermijden, een politiek oogmerk aan de bun- 
deling onder te schuiven, waaraan de gebundel- 
den dan ongemerkt ten prooi vallen. De gedachte, 
dat de eenheid in de strijd waarborg is voor de 
eenheid in de bundeling („Ons Baken" 20-12-'47) 
kan alleen opkomen op de voedingsbodem van 
de typisch gekleurde doorbraakpolltlek, die van 
principiële verschillen niets wil weten, waarom 
de nationale neutraliteit gepredikt wordt en 
waaraan de leidende bundelaars dan vanzelf- 
sprekend hun „neutrale" kleur geven. En men 
grijpt hoog met de taak van die gebundelde ille- 
galiteit. Het volgend citaat van de hoofdredacteur 
van „Ons Baken" en „V.V.N." behoeft geen com- 
mentaar: „Dan zullen de oud-illegalen de nieuwe 
voorhoede, boven ') de partijen uit, moeten zjjn, 
die overal en steeds opnieuw onder het Neder- 
landse volk optreden en het democratisch besef 
versterken" („Ons Baken" 30-10'48). Wij heb- 
ben veel verwachting van de oud-verzetters voor 
de toekomst van ons land, maar wie onder hen 
ontvankelijk is voor een dergelijke superioriteits- 
voorlichting, zal achteraf blijken geen voorhoede- 
man, maar een ballast van ons volk te worden. 
Dat dit citaat een van de gevaarlijke infecties 
der democratie illustreert, behoeft niet veel be- 
toog. Waar boven de politieke partijen de een- 
heid van de z.g. besten, de gebundelden uit het 
verzet gezocht en geplaatst wordt, daar Is in 
beginsel de democratie opgeheven en vervangen 
door de dictatuur van de elite. 
Politiek in de'bundeling, Inderdaad, en 't gaat 
dan nog om doorbraak van een bedenkelijke 
soort bij deze hoofdredacteur 
„Er is in de historie geen revolutie aan te wij- 
zen, die niet steunde op de meerderheid van de 
bevolking. Een revolutie is dus democratisch" 
(„Ons Baken" 12-3-'49). 
Welk een onzin! In 1917 zetten de communisten 
in Rusland een revolutie door met een paar pro- 
cent van de bevolking. 
Welk een gevaar: Deze man heeft nog nooit 
gehoord van een overheid, van recht en onrecht 
door de wet bepaald, van een constitutionele 
democratie; of hij wil dat niet erkennen en dan 
is zijn democratie beslist niet, wat in Nederland 
democratie is, maar dat wat alle revolutlonnaire 
leiders altijd als de rechtvaardiging van hun 
revolutie zochten in de volkswil, wat in feite 
altijd de wil van een minderheid was, die de kans 
greep.-Arme bundeling bij zo'n voorlichting. Wij 
zien het als onze plicht zoveel mogelijk gebundel- 
den uit de Invloedssfeer van deze voorlichting te 
trekken,  door hun ogen ervoor te openen. 

11 »en vergeve ons, dat we wat lang van stof 
waren. Het onderwerp is in ieder geval niet 

van belang ontbloot en een enigermate billijke 
. behandeling vordert ruimte. 

Wij weten, dat we met dit artikel de N.V.E.P.G. 
en de N.F.R. niet tot staking van hun activiteit 
zullen bewogen hebben. Daarvoor is meer nodig 
en vooral moed, moed om de feiten onder ogen 
te zien. Maar misschien kan het meewerken aan 
de gedachtenvorming van geldschieters, pers, en 
van leden dezer organisaties. 
Doch hoe dit ook moge uitvallen, de feiten zijn 
niet te veranderen. Waar geen werk is daar kan 
ook geen organisatie leven en groeien. Daar krijgt 
men een schijnvertoning op de peilers van dilet- 
tantisme en bluf. Want Steinbeck heeft gelijk: 
„A boy gets to be a man, when a man Is 
needed". 

,)    Een jongen wordt een man, als er behoefte 
is aan een man. 
*)    Vet gedrukte van ons. 



Een historisch verhaal over de 
kraak op het bevolkingsregister van 
Haarlemmermeer   te.  Hoofddorp. 

DOOR    FREEK 

Haarlemmermeer, 4 Januari 1945. 
Ze zijn juist klaar met het avondeten en 

hangen nu nog wat lamlendig rond de tafel, 
In een hoek van de kamer staat de kachel, 
geflankeerd door stapels brandhout, die staan 
te drogen, restanten van bomen, die eens de 
lange, rechte wegen van de Meer belijnden, 
maar nu als slachtoffers van de brandstof- 
fennood zijn gevallen. 
Midden op de tafel, tussen bordjes en kop- 
jes, staat de carbidlamp, die een helwit 
schijnsel tegen de wanden spreidt en af en 
toe de vlam iets neigt, wanneer iemand door 
de kamer loopt. Die lamp is een uitvinding 
van één van de huisgenoten en, om eerlijk te 
zijn, één van de weinige goede dingen die in 
deze donkere oorlogswinter te voorschijn ko- 
men. Het is een wonderlijk stelsel van aller- 
lei buisjes en busjes, dat na veel geëxperi- 
menteer de plaats heeft ingenomen van alle 
mogelijke drijvertjes en pitjes, die eerst voor 
de „verlichting" zorgden. De uitvinding is 
niet voor de volle honderd procent af, maar 
dat kun je niet eisen. Meestal brandt-ie, be- 
halve soms. Dan hoor je in het innerlijk van 
de   lamp   „blub-blub-geluiden" , die    elkaar 
steeds sneller opvolgen tot een grote knal 
de kamer in donker met als opluistering een 
stinkende carbidlucht en als begeleiding het 
gekanker van de huisgenoten min één. De 
ene is de uitvinder zelf, die het nu eenmaal 
<— heel menselijk overigens — moeilijk vindt 
om zijn werk te horen afkammen en de sto- 
ring wijt aan minder goede eigenschappen 
van de carbid. 
Hoe het echter zij, deze avond blijken de car- 
bidgoden wonderwel in hun nopjes te zijn. 
De lamp brandt regelmatig en in het witte 
schijnsel — „net electrisch", zegt de uitvin- 
der — kringelen grote krullen eigenteelt- 
smook traag naar de zoldering. Er wordt niet 
veel gesproken. Ieder is met zijn eigen ge- 
dachten bezig, en er is zo veel om in deze 
donkere winter van 1944/45 over te denken. 

Het gaat goed, zegt men. Inderdaad gaat 
het goed,  heel goed zelfs.  In  de  lucht 

beukt  de   Geallieerde   luchtmacht    dag    en. 
nacht de vijandelijke vesting. Langzaam maar 
zeker gaat Nazidonië in de poeie;r, waardoor 
de grote eindaanval wordt voorbereid. Voor 
de   12e   opeenvolgende  dag   waren ze   met 
meer dan 2000 bommenwerpers en jagers bo- 
ven vijandelijk gebied. De Russen vechten in 
Boedapest en   treffen   maatregelen   voor de 
grote  stap naar  Berlijn.   De  laatste   Duitse 
noodsprong.   Von   Rundstedt's   Ardennen- 
offensief, dat met schetterende fanfares was 
aangekondigd als de grote ommekeer, is vast- 
gelopen en duizenden Edelgermanen Zongen 
hun zwanenzang rondom  de puinhopen van 
het rustieke plaatsje Mühlhausen.  Het gaat 
goed, en alles wijst op voor de deur staande 
grote gebeurtenissen. 
't Loopt op het eind, zeg je, maar diep in je 
hart voel je toch dat de ,,het-gaat-goed-argu- 
ménten" zo luid mogelijk worden gebruikt om 
die andere stem het zwijgen op te leggen. Die 
andere stem,  die steeds  onder je overhemd 
prikt en zegt: „het kan niet lang meer duren, 
het mag niet, want anders......" 
Ja, de terreur van de bezetter heeft zijn hoog- 

tepunt   bereikt.   Bijna   dagelijks   vallen    de 
besten van ons volk door het gloeiende lood 
uit de geweerlopen van een gelaarsd execu- 
tie-peloton. 
Elke  stad en  vrijwel ieder   dorp heeft   zijn 
fusillade-plaatsen. 
Ook   het   grauwe   hongerspook  waart   door 
westelijk Nederland.  Het kwam  zacht, heel 
zacht, maar nu, nu is het overal.  Wanneer 
je 's  morgens  —  als het nog donker is — 
langs   de   wegen   van   de   Haarlemmermeer 
loopt, dan kom je ze al tegen: de Haarlem- 
mers, de Amsterdammers, de Leidenaars, ja 
waar komen ze al niet vandaan met hun ram- 
melende karretjes  en  hun  gammele  fietsen. 
„De   Meer   in".   Het wordt een   begrip   en 
honderden   mensen   voor   een   boerderijhek, 
wachtend op een enkel pondje tarwe of een 
paar suikerbieten, is een gewoon gezicht, een 
schouwspel, dat niet eens zo heel erg meer 
opvalt...... 
En over dit alles ligt nog de grote schaduw 
van de Arbeidsinzet. De Haarlemmermeer 
heeft er nog weinig van gemerkt. Groot- 
scheepse mensenjachten waren nog niet 
ondernomen, maar toch zagen we in Novem- 
ber de lange treinen met jongens uit Rotter- 
dam, als vee in beestenwagens gedreven. En 
hoorden we op 6 December staande aan de 
Ringvaart, niet de schoten knallen in Haar- 

HOE    DE    BEVOLKING 

ER   OVER   DACHT. 

stakende spoorwegmensen. „Maar", zo tjilpt 
de Nazi-vogelaar, „meld je toch, wees nu 
niet zo eigenwijs. Je moet toch en heus, het 
is zo kwaad nog niet. Wij zorgen wel voor 
voedsel". 
Voedsel, het wonderwoord, de stof waarnaar 
de rijkdom wordt afgemeten. Wat betekenen 
goud en zilver en andere kostbaarheden? 
Hoogstens   ruilmateriaal.   Voedsel,   voedsel, 
voedsel  
Zo wordt de grote strijd gevoerd tussen de 
overweldiger en de overweldigden. Aan beide 
zijden vecht de pers mee: aan de ene kant de 
perssatellieten van de Nazis, aan de andere 
ageert fel de ondergrondse pers. De illegale 
blaadjes, zij vormen het hoogtepunt van de 
dag, en als ze komen probeer je tussen de 
regels door te lezen naar die ene tijding, 
het bericht, dat het einde gauw nadert. 

Zo zitten ze deze avond bijeen in de kamer, 
die ondanks de vrolijk brandende carbid- 

lamp toch donker, stikdonker is, en ze wach- 
ten. Want het hoogtepunt van de avond, de 

Iedere avond om half acht wandelt hij langs de dorpswegen. 

lem, toen Herr Hitler's volgelingen heel ge- 
raffineerd de stad uitkamden, terwijl vele 
jongens de Sint Nicolaasviering in de familie- 
kring hadden doorgebracht? 

Honger en arbeidsinzet. Twee grote vijan- 
den. De honger, het scherpe zwaard, dat 

de mensen murw maakt, gehanteerd door een 
krankzinnige, stuiptrekkende vijand. De 
arbeidsinzet, de laatste troef van de onder- 
drukker. Nu de totale inzet is afgekondigd 
zijn alle mannen tussen 16 en 40 jaar voor 
de keuze gesteld: onderduiken of melden. 
Het gaat zo satanisch geraffineerd. Eerst de 
honger en dan lee» je lange artikelen in de 
gelijkgeschakelde pers, die je moeten over- 
tuigen,  dat dit  alles  de  schuld   is  van   de 

binnenkomst van de „geheime krantjes" kan 
ieder ogenblik plaats vinden. 
Eigenlijk had de schoenmaker er al moeten 
zijn, want die schoenmaker is de persoon in 
deze tijd. ledere avond om half acht wandelt 
hij langs de dorpswegen, in de linkerbinnen- 
zak van zijn jekker een bundel „Trouw", aan 
de andere kant het laatste nfeuws van „De 
Times", welke lectuur op Zaterdagen nog 
is uitgebreid en ook „Vrij Nederland", „Ons 
Volk" en „De Vrije Wereld" omvat. 
Langzaam draait de klok naar acht uur; dan 
mag je niet meer buiten en gaat de spertijd 
in. „Waar blijft die vent nou eigenlijk". Dan 
tikt de brievenbus en in de gang liggen twee 
armzalige stukjes papier, die echter het 
evenement van elke dag zijn. 



 — 

Ontroerend Dodenappél 
IN     EEN     ZONOVERGOTEN     LANDSCHAP 

De Dienst Identificatie en Berging 
van het Ministerie van Oorlog vond in 
Duitsland de as van de in het concen- 
tratiekamp Buchenwald gecremeerde 
Nederlanders. 
Een urn met een deel van deze as 
werd op 14 Juli j.l. bijgezet in de Ka- 
pel van de Centrale Begraafplaats 
van de Oorlogsgravenstichtmg te Loe- 
nen op de Veluwe. 
Bij deze plechtigheid werd het woord 
gevoerd door Mevr. H. G. van An- 
rooy-de Kempenaer, Presidente van 
de Oorlogsgravenstichting, Minister Mr. 
A. M. Joekes, Ds. C. van der Zaal uit 
Ulrum, Kapelaan J. G. H. Sponck uit 
Maastricht en de Heren A. Treurniet 
te 's-Gravenhage en G. Ritmeester te 
Den Helder, alle oud-gevangenen uit 
Buchenwald. 

BUCHENWALD. De naam van dit oord 
der verschrikking zal voor ons steeds verbon- 
den blijven aan deze 14e Juli 1949. Terwijl de 
zomerzon de vacantie tot een feest maakt voor 
hen, die met auto's en fietsen langs rijden en 
genieten van al het schoons en de ongerept- 
heid, die de Veluwe biedt, staan we voor de 
kapel op de Centrale Begraafplaats te Loe- 
nen, dé dodenakker van de Oorlogsgravenstich- 
ting, waar tweehonderd concentratiekamp- 
slachtoffers de voorhoede vormen van het grote 
leger van duizenden en duizenden, die over de 
grenzen gingen om nooit meer terug te keren 
en in dit schone oord tussen heide en vlieg- 
dennen hun laatste rustplaats zullen vinden, 
een graf in de bodem van het land, waarvoor 
zij streden, leden en vielen.... 

Eén vouwt „Trouw" open en leest. „Kijk, 
dat is nou mannentaal! Daar heb je wat aan!" 
De stilte in de huiskamer behoort tot het 
verleden en het vlammetje van de carbidlamp 
maakt buigingen naar alle zijden omdat ieder 
zich over het krantje neigt. „Trouw" spreekt 
klare en duidelijke taal, niet .voor tweeërlei 
uitleg vatbaar. 
„De mensenroof" staat er boven. „De Duitser 
wil onze mannen wegvoeren. Of hij daarin 
slaagt hangt van ons af. Als ons volk zich 
hier massaal tegen verzet, mislukt de Duitse 
toeleg. Het gaat om de belangen van allen. 
Wees daarom eensgezind en solidair. Als 
één man strijden we tegen de Duitser. Wij 
laten ons niet breken in ons verzet. De Duit- 
ser krijgt ons niet op de knieën. Daarom: 

We vragen geen Ausweise! 
We melden ons niet! 
We blijven de vijand uit handen! 
Elk helpt waar hij kan! 
Elk saboteert waar .hij kan! 
De mensenroof moet mislukken!" 

De stemming in de kamer is eensklaps ver- 
anderd. Het lusteloze, het trage is er uit! 
Want ieder heeft een taak, ieder kan mee- 
helpen. Natuurlijk weigeren we. Ja, we zul- 
len ons gaan melden! Toe nou, laat die Mof- 
fen opvliegen! Dachten ze nu heus, dat we 
van plan zijn hun naderend einde te helpen 
uitstellen? Niets daarvan. We vertikken het. 
Alleen    er   is   één bezwaar,  als  we   nu 
allemaal thuisblijven en niemand meldt zich, 
dan liggen in het Raadhuis te Hoofddorp 
toch nog die dikke folianten van de Burge- 
lijke Stand en die in bruin leer gebonden 
delen en kaartsystemen, ziet U, daar zit heW 
de kneep! Want in dit archief kunnen de- 
Moffen alles vinden. Melden? We denken 
er geen ogenblik aan. Maar dan moest de 
„ondergrondse" dat bevolkingsregister eigen- 
lijk even uit de weg ruimen. 
Zo denken de Haarlemmermeerbewoners 
over de kraak van het bevolkingsregister. 

En wij, die overbleven, staan hier voor de 
kapel onder de halfstok hangende vlag. We 
staan er, zoals we zijn, maar zonder de ver- 
schillen in rang en stand, die het leven van 
elke dag kenmerken. We zijn slechts mens en 
vriend. De meesten onder ons zijn slachtoffers 
van Buchenwald, mensen die de hel overleef- 
den, die terugkeerden en nu hier zijn om te 
gedenken, tezamen met de nabestaanden van 
hen, die bleven. Er staat een minister, die juist 
kwam aanrijden in een glanzende Buick, pra- 
tende met een eenvoudige familie, die kwam 
lopen van de halte van de stadsbus in Loenen. 
Een militair met twee sterren en een balk op 
z'n kraag staat bij een groepje nabestaanden 
en ze noemen elkaar bij de voornaam  

Om half twaalf begint de klok van de kapel 
te luiden en terwijl de bronzen klanken weg- 
sterven over de uitgestrekte bossen, treden we 
binnen en nemen onze plaatsen in. Voor in de 
kapel hangt een houten gedenkbord, dat van- 
uit Londen naar hier werd overgebracht op 
speciaal verzoek van H.K.H. Prinses Wilhel- 
mina: „Ter herinnering aan de Engelandvaar- 
ders, die hun leven lieten voor Koningin en 
Vaderland". Zes kaarsen branden op het po- 
dium en links — in een in de wand uitgespaar- 
de nis — staat de urn met as, bedekt door een 
vlag, vervaardigd uit de kamppakjes. Daar- 
onder twee eenvoudige kransen. 

UUL/liJN AFFliL. Droefheid, herinneringen 
aan de meest beestachtige tijd uit het leven 
van velen van ons. En buiten schijnt de zomer- 
zon en lachen de vacantiegangers in het vrije 
Vaderland, vrij door het offer van hen, die wij 
hier gedenken. 
Het dodenappél vangt aan. Zes sprekers voe- 
ren het woord, sprekers van diverse pluimage, 
van heel verschillende politieke en godsdien- 
stige groeperingen. Maar hier zijn zij weer één, 
zoals zij eens in hun gevangenschap één waren. 
We horen hoe het leven in Buchenwald was. 
Het wordt ons verteld door een Minister, een 
Dominee, een Kapelaan en door anderen. En 
dan is het alsof, heel langzaam, de kapel ver- 
vaagt. Dan sta je midden in het kamp, dat je 
alleen kent van horen en zeggen en waarvan 
je afbeeldingen zag op foto en film. Dan gaat 
voor je geestesoog de rolprent van Buchen- 
wald draaien, het grote drama met op de ach- 
tergrond steeds weer de schijnbaar uiteinde- 
lijke overwinnaar: het skelet met de zeis, de 
dood. 

BUCHENWALD. Het concentratiekamp, 
gebouwd op de noordzijde van een heuvel, waar 
het altijd koud was, terwijl de SS-bewakers 
zich behaaglijk gevoelden in hun mooie 
woningen aan de zonnige zuidzijde. Het kamp, 
waar gevangenen slechts nummers waren, 
nummers, met kaalgeknipte hoofden en gekleed 
in gevangènispakjes,, nummers, waarvan het 
totaal moest kloppen op ieder appèl en waar- 
voor soms doden op de appèlplaats werden 
meegenomen; nummers, die op commando ge- 
zamenlijk de kampliederen moesten zingen. 
Langzaam draait de film verder. We horen de 
nationaliteiten die er waren. Uit bijna alle lan- 
den  waren  er  gevangenen:  verzetsmensen  en 

toevallig opgepakten, misdadigers en boeven. 
Christenen en ongelovigen. Voor de SS slechts 
nummers, maar elk nummer een tragedie, een 
wereld van onzegbaar leed, treurende ouders 
vrouwen,  kinderen, verloofden  
En de film gaat voort. Het grijpt je naar de 
keel, je moet op je tanden bijten. De woorden 
hameren op je in, als de tonen van de grote 
dodendans, een thema met vele variaties, maar 
met het steeds terugkerende refrein: dood, dood, 
dood. In schier oneindige rijen trekken ze voor- 
bij, in hun gestreepte boevenpakjes, de 51000 
gevangenen, die in Buchenwald sneuvelden. Je 
ziet ze gaan naar het massagraf of het cremato- 
rium, of ze tijdens de niets ontziende doden- 
marsen en liquidatietransporten in de armen 
van de dood glijden. Hoevelen zijn er nog ver- 
mist? Hoevelen zullen nooit meer gevonden 
worden, de voor eeuwig onbekenden? 
Voor eeuwig onbekend? Neen, Goddank niet! En 
daarvan getuigt ook deze dodenherdenking. 
Want een dodenappél dat niet verder komt dan 
het constateren van de dood als feit en daar- 
mede besluit, is geen goede herdenking. Dit 
zeggen ons alle sprekers. Toen een van hen na 
zijn terugkeer de boodschap van het overlijden 
van een der gevangenen aan zijn vrouw vertel- 
de, riep zij uit: „Mijn man dood, waarom jij 
niet?" Waarom wij niet, die hier zitten in deze 
kapel? Omdat onze taak nog niet is afgelopen. 
Zij zijn afgelost, maar wij moeten werken, om 
hun idealen te verwezenlijken, om te blijven 
strijden voor een wereld, vrij van onderdruk- 
king, voor Christendom en beschaving en tegen 
alles wat Nederland kan schenden. Neen, onbe- 
kenden zijn er voor God niet. Ook in het mar- 
telkamp Buchenwald waren er wonderen van 
gebedsverhoring en klonken er vreugdepsal- 
men in de hellenacht. 

7° komt de laatste spreker aan het woord 
•^-'Steeds opnieuw klinkt zijn ontroerd: „Her- 
inner je je nog?", en de laatste dagen van Bu- 
chenwald passeren, toen het leed dat moest 
worden gedragen, het hoogtepunt bereikte en 
toen bij de bevrijding de rood-wit-blauwe vlag 
werd gehesen en niemand het Wilhelmus kon 
zingen, omdat ieder te vol was.... 
We begrijpen het zo, want als wij, nadat de 
vlag van de gebeeldhouwde urn is genomen door 
een oud-gevangene en de weduwe van een, die 
niet terugkeerde, het Wilhelmus zingen, dan 
is het moeilijk om de woorden van dit Volkslied 
uit té spreken. Dan blijven ze hangen in je 
keel, omdat je voelt, dat het niet alleen een 
lied is, dat gezongen wordt op feestdagen, maar 
bovenal de zang, waarmede zij, die vielen, de 
dood in gingen en de nationale hymne van het 
land, waarvoor duizenden — in Buchenwald en 
elders — hun leven gaven. 
Zo eindigt dit dodenappél, dat door zijn een- 
voud en oprechtheid zo ontroerend was, met een 
stille tocht der vele aanwezigen over de bos- 
paden van de dodenakker, waarlangs onder de 
bomen de gesneuvelden hun rustplaats vonden, 
als het zaad der bevrijding, toevertrouwd aan de 
vaderlandse bodem. 
En naast het kerkhof wiegelen goudgele, koren- 
aren langzaam heen en weer op de maat van de 
suizende zomerwind, rijp om te oogsten  

FREEK. 

De Rouwkapel 
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Begraafplaats 
der Oorlogs- 
gravenstich- 
ting te Loenen. 
{Veluwe). 

(Foto Jospe 
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EUROPA 
De  oorlogen   van Napoleon en Hiiler. 

IN DE FRANSE EN 
IN DE DUITSE TIJD 

Onlangs hebben wij in een paar artikelen 
punten van overeenkomst aangewezen 

in de Duitse en de Franse tijd wat Neder- 
land aangaat. Er was ook overeenkomst in 
Europa onder Napoleon en onder Hitler, 

heel Europa uit. In Italië en de lage landen 
was hij heer en meester. De Duitse staten 
en het trotse Oostenrijk lagen voor hem op 
de knieën. Ook over Scandinavië en Zwit- 
serland strekte zich zijn macht uit. Rusland 

DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH . . . 

In de bezettingstijd hebben wij geleerd welk een rijke bron van kennis en lering de 
geschiedbeschrijving ons biedt. Wellicht heeft zij ons in deze na-oorlogse jaren nog 
meer te leren. Wij publiceren daarom een artikelenreeks van de hand van K. Norel. 
waarin hij een parallel trekt tussen de Europese geschiedenis in de jaren van de 
Franse overheersing en de Duitse overweldiging. 
Napoleon en Hitler, ze tonen veel gelijke eigenschappen. Ze gingen aan dezelfde fou- 
ten te gronde. Rusland speelde een rol, die in beide tijdperken veel gelijkenis vertoont. 
Engeland werd het bolwerk, waarop beiden strandden. 
Doch er is meer. Na de nederlaag van Keizer en Fiihrer is het Rusland dat poogt de macht 
in Europa aan zich te trekken. Na de Franse overheersing sluiten overwonnenen en over- 
winnaars zich aaneen om het gevaar te keren. En ook thans, al is het laat, komt het tot f en 
aaneensluiting van West-Europa tegen het Russische gevaar. 
Talleyrand,   de   weerzinwekkende   Franse diplomaat, speelt het klaar om het verslagen 
Frankrijk weer een leidende rol te doen spelen. En nu ? Een Duitse Talleyrand zien 
we  nog  niet,  maar Rusland  en  Amerika lonken om het hardst om Duitsland op hun 
hand   te   krijgen.   Het krijgt meer dan het verdient. 
L'histoire se repètel 

De stukken lagen toen een beef^fe anders. 
Inplaats van Duitsland deed Frankrijk een 
gooi naar de wereldheerschappij. Onder de 
geallieerden, die Napoleon verslagen hebben, 
had, naast Engeland en Rusland, Oostenrijk 
een belangrijke en Pruisen een bescheidener 
plaatsMn Engeland was toen verenigd het- 
geen thans het Britse Rijk en de Verenigde 
Staten tezamen hebben gedaan. Doch bij de 
verschillen zijn er veel trekken van sterke 
overeenkomst. 
Napoleon was, evenals Hitler, van beschei- 
den komaf, ofschoon hij op de officiers- 
school van Toulon een andere leerschool 
heeft gehad dan Hitler in de ververswinkel. 
Beiden begingen de kapitale — waarschijnlijk 
bij beiden uit een dwangpositie voortvloeiende 
-— fout, dat zij nooit tevreden waren met be- 
reikte resultaten, hoe eclatant deze ook 
waren, en daardoor hebben zij zich tenslotte 
aan hun overwinningen de dood gegeten. 
Beiden leden hun eerste grote debacle in 
Rusland, maar zijn tenslotte door het Westen 
beslissend verslagen. Na de overwinning 
kregen de geallieerden — zo toen als nu ■— 
hooggaande ruzie, waarbij Rusland beide 
keren alleen kwam te staan tegenover de 
andere mogendheden. En niet minder dan 
thans" spon toen de verslagen vijand goed 
garen bij die ruzies. 

Op het vasteland van Europa heeft Napo- 
leon evenals Hitler overwinning na over- 

winning behaald, soms alleen door dreiging 
met oorlog, vaak door geweld. Tot in details 
heeft Hitler de method.e van zijn grote voor- 
beeld afgekeken. Wanneer het ene land 
onder druk gezet werd, was ook Napoleon 
tegen zijn volgend slachtoffer nog poeslief. 
En evenals in 1938 en daarna, zagen na 1800 
de Europese staten angstig en lijdzaam toe 
dat het ene na het andere land tot onder- 
werping werd gedwongen, en sloeg het pas 
van zich af als het zelf werd aangevallen, 
inplaats dat zij zich verenigd tegen de usur- 
pator keerden. Alleen was echter geen land 
opgewassen tegen Frankrijk, dat toen het 
dichtstbevolkte Europese land was. Zo strekte 
zich de macht van Napoleon weldra over bijna 

was — alweer een opmerkelijke parallel —' 
gedurende enige tijd de vriend van de over- 
weldiger. Alleen Engeland was van het begin 
tot het eind de vijand van Frankrijk, al heeft 
in 1802 een korte vrede — die eerder wapen- 
stilstand was — een paar jaar de staat van 
oorlog onderbroken. Engeland heeft prank- 
rijks krachten uitgeput en heeft de alliantie 
opgebouwd, die eindelijk Napoleon versloeg. 
Maar vóór het zover was had Engeland er 
lelijk voorgestaan en menigmaal scheen zijn 
strijd volslagen hopeloos. Het was alles net 
als in de tweede Wereldoorlog. 

In Afrika was Napoleon verder doorge- 
drongen dan Rommel ooit geweest is. Hij 

heeft dè Nijl gezien en wandelde in de scha- 
duwen van de pyramiden. Doch een Britse 
overwinning ter zee (bij Aboekir) sneed zijn 
leger van het moederland af én maakte zijn 
pOsitie in Egypte hopeloos. Zo heeft ook 
Hitler Noord-Afrika verloren doordat de ge- 
allieerden meesters werden in de Middel- 
landse Zee. 
Het gevaar van invasie in Engeland was in 
1805 tenminste even groot als in 1940. In het 
kamp van Boulogne had Napoleon een ge- 
weldig leger bijeengebracht, dat gereed stond 
om over het Kanaal gezet te worden. Napo- 
leon dacht dat de verenigde Frans-Neder- 
landse vloot die overtocht wel dekken kon. 
De Nederlandse marine heeft evenwel gewei- 
gerd voor Napoleon tegen Engeland te vech- 
ten. Slechts weinigen stonden, als admiraal 
Verhuell, van harte aan de Franse zijde. 
Toen de Engelse vloot bij Trafalgar op de 
Franse stuitte, waren er geen Nederlandse 
schepen bij. En Nelson heeft de Franse vloot 
vernietigend verslagen. Na deze zeeslag was 
het gevaar van een Franse invasie voor En- 
geland voorbij. 
Napoleon ging daarna over tot het wanhoops- 
middel van het continentale stelsel. Dit was 
een economische blokkade, maar van een zeer 
vreemd soort. Niet de vijand, doch zijn eigen 
landen isoleerde hij. Hij had gedacht, dat hij 
Engeland kon laten stikken in zijn koloniale 
waren, wanneer hij het vasteland voor de 
afzet daarvan sloot. Doch het gevolg was dat 

door 
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hij zichzelf beroofde van de rijkdommen der 
wereld. Dit werd zijn ondergang. 
Het was om dit dwaze continentale stelsel 
feilloos te doen werken dat Napoleon oorlog 
maakte met Rusland. Het leidde tot zijn val, 
zoals Hitlers oorlog tegen Rusland later tot 
diens val zou leiden. 
Merkwaardig hoe Napoleon's tocht naar 
Moskou hetzelfde verloop had als die van 
Hitler honderddertig jaar later. In beide ge- 
vallen was de opmars zegevierend. De Russi- 
sche troepen stoven weg. Het was bijna een 
militaire wandeling. Napoleon had zelfs nog 
meer succes dan Hitler. Hij reed Moskou 
binnen, terwijl Hitler slechts door zijn verre- 
kijker de torens van het Kremlin heeft gezien. 
Maar beiden constateerden: Deze vijand is 

. verslagen en hij zal nooit weer opstaan. 
Tsaar Alexander paste evenwel de tactiek van 
de verschroeide aarde even onverbiddelijk 
toe als Stalin het na hem zou doen. Moskou 
ging in vlammen op. Het Franse leger moest 
midden in de winter gaan bivakkeren in het 
open veld. Er lag veel sneeuw en het vroor 
dat het kraakte. De winter van 1812 leek op 
die van 1942. En het Russische leger, dat in 
de zomer niets waard scheen, viel nu hard 
aan, terwijl de Franse soldaten verkommer- 
den van koude. Het herinnert alles sterk aan 
de winteroffensieven der Russen in de jongste 
oorlog. De catastrophe aan de Beresina heeft 
zijn tegenhanger gevonden in Stalingrad. 

Toch niet alleen in Rusland gebeurden 
dingen, die een voorbeeld van de eind- 

fase van de tweede wereldoorlog zouden zijn. 
In Spanje deed een Engels expeditieleger 
onder Wellington hetzelfde wat later het 
achtste leger van Montgomery in Libye met 
de Duitsers zou doen: het verslond de mili- 
taire kracht van Frankrijk. 
De krijgskans was in 1812 finaal gekenterd. 
Napoleons nederlaag stond toen even vast als 
die van Hitler in 1944. Doch met dezelfde 
koppigheid als Hitler weigerde Napoleon dit 
in te zien. Hij stampte nieuwe legers uit de 
grond en dwong de onderworpen volkeren 
hem hulptroepen te leveren. Het herinnert 
aan de wanhopige pogingen van Hitler met 
de „Arbeitseinsatz" en de „Volkssturm". 
Frankrijk was evenwel net als Duitsland in 
1944 na zoveel jaren oorlog volkomen uitge- 
put en de overwonnen volkeren werden met 
de overwinning in het zicht balsturiger. Zelfs 
pa de volkerenslag bij Leipzig, toen Oosten- 
rijk zich bij de Russen en de Britten had ge- 
voegd, nadat heel Duitsland te wapen was 
gevlogen en hij alle bezette landen had moe- 
ten ontruimen, vocht de keizer nog door. Met 
de vijand voor de poort heeft Napoleon te 
Parijs zelfmoord willen plegen, zoals Hitler 
in Mei 1945 te Berlijn. Het gif dat Napoleon 
had ingeslikt, maakte hem evenwel onpasse- 
lijk en hij braakte het weer uit. 
Óp 29 Maart 1814 was het Victory-day. 
Parijs capituleerde. Napoleon gaf zich over. 
De verbonden legers van Russen en Engelsen, 
Pruisen en Oostenrijkers rukten de hoofdstad 
van de verslagen vijand binnen. In heel 
Europa was het feest als in Mei 1945. De 
eensgezindheid der verbonden volkeren 

*heen zeer groot. 
Het zou weldra anders blijken. 

Ilngezonden Mededeling) 

■•-i'irr.n tegen    doorzitten    by 
wielrijden en stuklopen 
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PETER JOZEF RONDEN 

Geboren: 7 Maart 1915 
Overleden: 24 December 1945. 

WIM BURGER 

Geboren: 28 September 1918 
Gefusilleerd: 11 Mei 1942. 

J' 
Eén reeds in 1942 bij een proces in Maastricht ter 
dood veroordeeld, de andere maanden na de bevrijding 
omgekomen bij een auto-ongeluk tussen Roermond en 
Sittard; doch beiden hebben zij hun leven gesteld voor 

dezelfde vrijheid. 

V 

\ .r 
De Witte" was een markante figuur in het verzet in Lim- 

burg. 
Onvermoeibaar, met een niet te verwoesten physieke kracht, 
was hij dag en nacht in de weer om landgenoten, die in het 
nauw gedreven werden door de bezetter, hulp te bieden, en 
hij wist met verachting van de vele gevaren, doch tevens met 
geraffineerd overleg en niet zelden met stalen humor, vele 
geallieerde vrienden naar gastvrije schuilplaatsen te loodsen. 
Na de bevrijding streed hij in de Ardennen met de Stoottroepen 
aan de zijde der Amerikanen, die hem om zijn dapperheid 
onderscheidden met de „Star Medal". Op 18 Januari 1946 zou 
hem een tweede decoratie, de Medal of Freedom, worden uit- 
gereikt, • doch in de storm- en regenachtige herfstnacht van 17 
op 18 November 1945, toen hij per jeep van een dienstreis 
terugkeerde, werd hij het slachtoffer van een' auto-ongeluk, 
waarbij zijn chauffeur onmiddellijk de dood vond en hij zelf 
met zware inwendige kneuzingen werd opgenomen in het zie- 
kenhuis. Op 24 December overleed hij aan de bekomen ver- 
wondingen. 
Tijdens zijn leven was Ronden met zijn pakkend enthousiasme, 
zijn vrolijk humeur en daarnaast zijn ernstige inslag een voor- 
beeld voor de jonge kerels, die hij stimuleerde in het verzet 
tegen de vijand. 
In zijn doodstrijd bleek de edelheid van zijn karakter zeer 
duidelijk. Allen, die getuigen waren van zijn sterven, stichtte 
hij door zijn berusting. Geen klacht kwam over zijn lippen, 
terwijl hij toch voortdurend pijn leed, en zijn opgeruimde spon- 
taneïteit en zijn humor legde hij zelfs niet af, toen hij er zich 
van bewust was, dat er ondanks zijn eens robuste vitaliteit voor 
hem geen redding meer was. Zelfs zijn moeder wist hij in de 
laatste ogenblikken nog te troosten met diezelfde hartelijkheid, 
waarmee hij iedereen voor zich innam. 
In zijn bescheidenheid heeft „De Witte" er zich steeds tegen 
verzet over zijn illegale en militaire prestaties mededelingen te 
doen. Daarom zal de geschiedenis van „De Witte" van Sittard 
een sober verhaal zijn. 
Hoezeer echter in de verre omtrek de overtuiging van zijn 
verdiensten, verworven zowel tijdens de bezetting als tijdens 
de bevrijding, leefde, bleek overduidelijk tijdens de uitbundige 
huldiging, die hem bereid werd in October 1945 en waaraan 
heel het land van Sittard deelnam, waarbij ook Belgische leden 
van het Geheime Leger tegenwoordig waren. 
De wijze, waarop „De Witte" heeft geleefd, geeft zijn vrienden 
herinneringen aan hem mede, die hen met warme vriendschap 
doen denken aan deze eenvotudige, trouwhartige en altruïstische 
mens, die met harde koelbloedigheid een kraak pleegde en die 
toch zo diep gevoelig kon zijn. 
Na een intens actief leven, trouwe Witte, geniet de eeuwige rust. 

SIMONIS. 

Onder de namen van hen, die bij het grote spionnage-proces 
in Maastricht, het zgn. proces-Zomer — genoemd naar de 

leider der groep, een sergeant-adelborst, die als parachutist 
uit Engeland was gekomen — ter dood werden veroordeeld, 
bevindt zich ook de naam van Wim Burger. 
Reeds heel vroeg vinden wij hem als medewerker van Hans 
Dobbe, de latere leider van de KP-Nijmegen. Voor Hans Dobbe 
verrichtte Wim koeriersdiensten en evenals zijn vriend Loek 
Verstrijen assisteerde hij verschillende malen bij sabotagedaden 
in Amsterdam. Zo pleegden o.a. Dobbe, Wim Burger en Loek 
Verstrijen een aanslag op een huis van de „Wehrmacht" aan 
de ffernard Zweerskade te Amsterdam. 
Doch ook op het gebied van de Jodenverzorging bewogen zij 
zich, terwijl Loek Verstrijen door middel van een zender contact 
had met „de overkant". 
Reeds in de eerste oorlogsjaren werd de groep opgerold en 
ook Wim Burger behoorde tot de gearresteerden. Van Septem- 
ber 1941 tot einde Maart 1942 verbleef hij in het „Oranjehotel" 
in Scheveningen. Daarna werd hij — met de anderen — over- 
gebraclU naar Maastricht, waar tegen enkele tientallen de dood- 
straf werd uitgesproken, ook tegen Wim. Enige uren voor de 
voltrekking van het vonnis heeft hij nog een brief geschreven; 
enkele gedeelten daaruit kunnen hem beter tekenen, dan alles 
wat over hem geschreven kan worden. 
„Ondanks alle gebeden aan God en Zijn goede Heiligen ge- 
richt, is het mij en mijn allertrouwste vriend Loek niet zalig 
geweest gratie te verkrijgen. Als U deze brief ontvangt, is het 
vonnis in de vroege morgenurien van de 11e Mei, de maand 
van onze Lieve Moeder Maria, voltrokken. Onbeschrijfelijk, 
zodat het onmogelijk is dit onder woorden te brengen, is het 
heerlijke gevoel van zich verantwoord te voelen tegenover mijn 
Goddelijke Schepper en Rechter. Met open vizier en zonder 
vrees durf ik Hem tegemoet te treden, omdat ik door de ge- 
nademiddelen van onze H. Kerk, vooral de Biecht en de H. 
Communie, gesterkt deze heerlijke overtuiging mag bezitten." 
„Zaterdag j.1. hebben wij voor het eerst en het laatst van ons 
leven samen de H. Mis in de gevangenis van Maastricht ge- 
diend en zijn toen ook tot de H. Communie genaderd. Des 
avonds zijn wij toen samen naar een plaats vertrokken, welke 
ik helaas niet mag noemen en waar wij samen over enkele 
uren de dood ingaan. Wij hopen te sterven op een waardige 
en mannelijke wijze en ik heb de vaste overtuiging, dat wij 
elkaar hiertoe tot steun zullen zijn. Het is de laatste dienst, die 
wij elkaar hier kunnen bewijzen." 
„Onze Vader, die in de Hemelen zijt. Uw naam worde gehei- 
ligd. Uw Rijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de 
Hemel. 
Mijn schild ende betrouwe zijt Gij, mijn  God en Heer, 
Tot wederzien in het Hiernamaals." 
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Heldenmoed van een Duitse Dominé 
Toevallig kreeg ik inzage van 't werkje 

van Leonhard Steinwender „Christus im 
KZ" (Müller-Verlag, Salzburg). Deze 
Oostenrijkse priester verbleef van Nov. 1938 
tot Nov. 1940 in Buchenwald. Het blijkt, 
dat reeds in die jaren de toestanden er even 
erg waren als in onze tijd. Als oud-gast van 
Buchenwald trekt zulk een verhaal van een 
Oostenrijker je bijzonder aan. 
Wij zijn natuurlijk niet van plah nog eens 
te vertellen hoe het in Buchenwald reilde en 
zeilde. Wij werden echter bijzonder ont- 
roerd door het verhaal van een heldhaftige 
dominé, Pfarrcr Schneider, uit de Hunsrück. 
1 Mei 1938 werd op de toren van de in- 
gangspoort voor het eerst in aanwezigheid 
der gevangenen de hakenkruisvlag gehesen. 
Er heerste een diepe stilte toen het com- 
mando klonk: „Mützen ab!" 
In de voorste rijen van zijn „Block", vlak 
bij de „Tor" en direct vóór het dienstper- 
soneel van de kampleiding, stond dominé 
Schneider. Een harde trek van energieke 
vastbeslotenheid lag op zijn markant gezicht. 
Hij kon het met zijn geweten niet overeen- 
brengen, een symbool te groeten, dat in zijn 
diepste wezen en naar zijn uiterlijke schijn 
onchristelijk was. Dominé Schneider wilde 
Zijn hoofddeksel voor dat heidense symbool 
niet afnemen en stond daar in stramme hou- 
ding alleen met gedekt hoofd vóór de ge- 
hesen vlag. Men mag over deze houding 
denken wat men wil. Geen gevangene zette 
tenslotte z'n muts vrijwillig af, niemand boog 
met innerlijke instemming voor de Geszler- 
hoed! Dominé Schneider werd een tweede 
Wilhelm Teil! Voor hem was de groetwei- 
gering een bewuste uiting van zijn belijde- 
nismoed. 
Furieus   vielen   de   bruine   beulen   op   deze 
christelijke  held aan  en  sleepten   hem naar 

afoor Dr A. v.  d.  We/, O.  Carm. 

MARIELAAR 
VANBUCHENWALD 

de bunker, de beruchte kampgevangenis. 
Dertien maanden onderging hij de folterin- 
gen van deze sadistische „Sonderbehand- 
lung". Ongebroken bleef hij. Gevangenen, 
die nu en dan met hem in dezelfde cel ver- 
bleven, stonden versteld over de zielegroot- 
heid van deze dappere man. Ofschoon het 
hongerrantsoen nauwelijks voldoende was 
om in het leven te blijven, weigerde hij op 
Vrijdag, de sterfdag des Heren, alle voedsel. 
De bunker lag aan de rand van de grote 
appèl-plaats, waar alle gevangenen 's mor- 
gens en 's avonds bijeengedrild werden. Op 
de hoge feestdagen klonk door de stilte der 
telling plotseling de forse stem van dominé 
Schneider uit de bunkertralies. Hij hield als 
een profeet een feestpreek, dat wil zeggen: 
hij probeerde te beginnen. Op Pasen hoorden 
de gevangenen de machtige woorden: „Zo 
spreekt de Heer: Ik ben de Verrijzenis en 
het Leven!" 
In merg en been werden de lange rijen ge- 
vangenen geschokt door de moed en sterkte 
van deze enorme wil. Het was alsof een 
manende stem uit een andere wereld tot hen 
geklonken had, alsof ze de stem hoorden 
van Johannes de Doper uit de kerker van 
Herodes, de geweldige profetenstem van een 
roepende in de woestijn. 
Meer dan een paar zinnen kon hij niet uit- 
spreken. Dan regenden de stokslagen der 
bewakers op hem neer of een rauwe vuist- 
slag sloeg zijn gemarteld lichaam in een hoek 
van de bunker. Met zijn sterke wil en onbuig- 
zame kracht kwam ook brutaal geweld niet 
klaar. Meer dan   eens slingerde  hij   de   ge- 

vreesde kampcommandant het vreselijke ver- 
wijt naar het hoofd: „Gij zijt een massa- 
moordenaar! Ik klaag u aan voor de rechter- 
stoel van de eeuwige God! Ik klaag u aan 
van moord op deze gevangenen!" 
Toen men niets kon verzetten aan deze gra- 
nieten overtuiging, stempelde men hem tot 
een idioot, die men met slagen tot zwijgen 
brengt  Na meer dan een jaar de bun- 
kerfolteringen te hebben doorstaan, bezweek 
zijn physieke kracht voor het brute geweld. 
Geen plek aan zijn lichaam was nog gaaf 
toen men hem dood uit de bunker haalde. 
Diep bewogen nam heel het kamp zijn doods- 
bericht op. 
Na deze tragedie voerden de nazi's nog een 
comedie op met fcijn lijk. Om zich als het 
ware van een vreselijke schuld tegenover 
zijn achtergelaten vrouw en zeven kinderen 
schoon te wassen, deed men zijn lijk in een 
kist en versierde de gesloten schrijn met 
bloemen! De vrouw van de overledene kreeg 
woorden te horen van diepe treurnis over 
het onverwachte heengaan van haar man. dat 
„helaas enkele dagen voor zijn voorgenomen 
vrijlating" plaats had gevonden  
Voor de gevangenen was deze grondeloze 
huichelarij der moordenaars aan de baar van 
hun slachtoffer, geen verrassing. Een hoon- 
gelach ging door het kamp, want in dit 
rouwbeklag aan de troosteloze weduwe open- 
baarde zich de satanische geest van Buchen- 
wald in al zijn lafhartigheid. Dit rouwbeklag 
werd formidabel overschreeuwd door de aan- 
klagende woorden van de gemartelde be- 
lijder. 
„Over de stem des roependen in de woestijn, 
sprak het kamp nog jarenlang met onvermin- 
derde bewondering " 

*)  Met  toestemming   van  de Schrijver  overgenomen 
uit „De Maasbode" van 21-6-'49. 


