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Dit is het waar de jeugd om vraagt 
Zo, nu weten we tenminste, welke doel- 

einden al die mensen hebben, die gewe- 
zen hebben op de gevaren, welke de 
beeldroman in zich bergt. En we mogen 
wel heel dankbaar zijn, dat er nog lieden 

bestaan — en het ook durven schrijven — die 
al dat gedoe doorzien. De ellende zou niet te 
overzien zijn, als er maatregelen kwamen, die 
een einde maakten aan dergelijke kwalijk- 
riekende lectuur. Waar zou onze democratische 
vrijheid van drukpers en meningsuiting blijven? 
Alsof het democratisch zou zijn zedenbederven- 
de uitgaven maar rustig te laten doorgaan? 
Alsof de ware vrijheid hierin gelegen is, dat 
men het kwade een evengrote kans geeft als 
het goede. Alsof men uit angst voor te diep 
ingrijpen elke inperking van de vrijheid maar 
moet afwijzen. 
De schrijver voert het pleit voor een voorlich- 
ting, die appelleert aan de beste en gaafste kan- 
ten van de mens. Daarvoor is nodig het aan- 
kweken van zedelijke en geestelijke zindelijk- 
heid. 
Dat is inderdaad een belangrijk punt. Maar 
daarmee zijn we er toch niet. De stelling, dat 
de bouw van scholen tot de afbraak der ge- 
vangenissen zou leiden is nog nooit bewezen. 
Integendeel. Telkens weer is gebleken, dat de 
boze lusten van de mens de overhand behiel- 
den. Daartegen blijft strijd geboden. Maar een 
dergelijke strijd kan nooit gevoerd worden 
door de goede en kwade krachten gelijke kan- 
sen te geven. Het geneigd zijn tot alle kwaad 
blijft in elke mensenziel aanwezig. Een appèl 
op het beste en gaafste in de mens kan nuttig 
en nodig zijn, maar waarachtige zelfkennis zal 
de noodzakelijkheid erkennen van het opwer- 
pen van dammen, die de invloed van het kwade 
zoveel mogelijk tegengaan. Daarvoor hebben 
wij een Overheid, die als dienaresse Gods ver- 
bodsbepalingen in het leven roept en op de 
naèeving daarvan toeziet. Daarvoor dient de 
ouderlijke macht al evenzeer. En eerst in die 
gebondenheid is ware vrijheid mogelijk. 
Natuurlijk is het niet zo, dat film en beeld- 
roman de hoofdoorzaken zijn van de na-oorlogse 
jeugdcriminaliteit. En als „Ons Baken" toornt 
tegen de bestrijders van de beeldroman, omdat 
zij de oorzaken van de jeugdcriminaliteit niet 
allereerst zoekt in de oorlogsjaren, die een ont- 
zaglijk moreel bederf met _ich brachten, dan 
bedrijft de schrijver zelf Don Quichotterie, 
want niemand zal dat ontkennen. Maar de 
oorlogsjaren zijn voorbij en ze hebben hun 
funeste uitwerking gehad. 
Het gaat er nu alleen om die funeste gevolgen 
zoveel mogelijk op te vangen, om verkeerd ge- 
richte belangstelling weer in goede banen te 
leiden. En dan kunnen er maatregelen nodig 
zijn om verkeerde lectuur uit te bannen en 
goede lectuur een betere kans te bieden. Dan 
kunnen er maatregelen nodig zijn om bepaal- 
de films té weren en de goede film^te bescher- 
men. Want niemand zal zo naief zijn tê ver- 
onderstellen, dat een uitgever van slechte lec- 
tuur, die goede zaken maakt, uit pure mensen- 
liefde zijn bedrijf zal staken. Hij zal integendeel 
van kwaad tot erger geraken. En het gros 
van de bioscoop-exploitanten gaat geen goede, 
culturele films draaien voor half-volle zalen 
als de gore rolprenten hun stampvolle zalen 
en volle kasregisters brengen. ■- 
Deze lieden moeten we eenvoudig de kans niet 
geven. 
Wie in onze democratische samenleving bang 
is voor controle-organen, alsof ze- de vrijheid 

V 
De talrijke heschouwingen van de laatste weken over het gevaar van de beeldroman 

hebben wel aangetoond, dat de gevaren van deze lectuur voor onze opgroeiende jeugd 
niet moeten worden onderschat. Merkwaardigerwijs is deze actie door een blad van de 
oud-illegaliteit, „Ons Baken-Op Korte Golf", gekenschetst als „een tam-tam, die veel- 
eer de indruk maakt alleen maar bedoeld te zijn om een stemming te wekken, waarbij 
men, doordat men de bevolking de stuipen op het lijf heeft gejaagd, er gemakkelijker in 
kan slagen de censuur op de film te verscherpen, de uitleenbibltothefcen en de uitgevers 
onder het juk van de censuur te brengen en aldus een bijdrage te leveren voor de 
aantasting van de democratische vrijheid van drukpers en meningsuiting". 

^ 

wel eens om zeep zouden kunnen helpen, die 
slaat de democratie toch niet erg hoog aan. 
Die heeft er niet alleen weinig vertrouwen in, 
hij heeft ook geen inzicht in wat ware demo- 
cratie is. 
Dan is het ook niet democratisch om bepaalde 
elementen uit een vereniging te weren. Dap. 
moet men liever trachten door appèl op het 
beste en gaafste in deze mensen zé tot beter 
inzicht te brengen. Men accepteert zulke lieden 
eerst dan, wanneer dat beter inzicht er is. 
Wie redeneert als „Ons Baken" moet ook de 
pornografie maar vrij spel laten, in de hoop, 
dat de mode-bladen het op de duur toch wel 
zullen winnen. 

Waarom hield „Ons Baken" zich nu bezig met 
het vraagstuk van de beeldroman? Omdat, 

zo zegt het blad, ook in onze kringen nog maar 
al te veel de neiging bestaat tot romantisering 
van vele — helaas in de oorlog zo noodzake- 
lijke — daden. 
Dus daar wringt de schoen. 
En ook' hierin kunnen wij het helaas niet met 
de schrijver eens zijn. Wij staan er diametraal 
tegenover. Inderdaad zijn er in de strijd op 
leven en dood met de vijand noodzakelijke 
daden geweest, die men niet in de finesses be- 
schrijft. Maar dat er een neiging is deze daden 
te romantiseren, daarvan hebben wij nog nooit 
iets gemerkt. Ónze ervaring is, dat mensen, 
die voor de droeve noodzakelijkheid kwamen, 
zulke daden te volvoeren, daarover ongaarne 
spreken. Sterker zelfs, zij zijn daardoor dikwijls 
zelfs zo geschokt, dat hun geestelijk evenwicht 
er ernstig onder leed. Maar het aantal daden 
uit de oorlogsjaren, waarover we liever zwij- 
gen, is verdwijnend klein in vergelijking met zo 
ontzaglijk veel, waarin de edelste motieven een 
rol speelden. 
Wanneer onze jeugd behoefte heeft aan helden, 
die zij kan vereren — en ieder weet, dat de 
jeugd die behoefte heeft — dan ligt juist in deze 
tijd een zo rijke bron voor goede jeugdlectuur, 
dat het misdadig zou zijn, deze voor de jeugd 
af te sluiten. Er is in ons blad reeds eerder 
daarop gewezen. En wij hebben ook getracht 
door de verhalen in ons blad daarvoor stof bij- 
een te brengen. Onze mening is, dat dit niet 
genoeg kan gebeuren. Wanneer dit geschiedt op 
verantwoorde wijze, behoeft men geen vrees te 
koesteren, dat de jeugd in verleiding wordt 
gebracht revolverhelden te gaan verafgoden. 
Want, al gebruikten wij het vuurwapen in de 
strijd voor, vrijheid en recht, daarmede wordt 
men nog geen revolverheld. 
Heel het artikel in „Ons Baken" is een verkapte 
reclame voor het anti-militairisme, voor het 
gebroken geweertje, al zegt de schrijver uit- 

drukkelijk, dat hij anderen zijn mening niet wil 
opdringen. Maar alle voorbeelden uit het arse- 
naal van de anti-militairisten van voor de oor- 
log komen er toch maar aan te pas. Langzaam 
maar zeker komt het schuitje der geweldloos- 
heid, dat na de eerste wereldoorlog zo droevig 
schipbreuk leed en toch een baken in zee moest 
zijn, weer op gang. De bemanning, die het toen 
hals over £op verliet, heeft zich weer inge- 
scheept en wil blijkbaar proberen met dit lekke 
gevalletje door de hevige branding van deze na- 
oorlogse dagen weer zee te kiezen. En dan wil 
men blijkbaar nog nieuwe krachten werven om 
de bemanning aan te vullen uit de kringen der 
oud-illegalen. 
Is er een tweede schipbreuk nodig voor men tot 
ander inzicht komt? 

Het artikel eindigt aldus: „Wij spreken zo 
vaak, dat onze doden niet voor niets gevallen 

mogen zijn. Wil dit niet een fraze bij plechtig- 
heden zijn, wel, dan dient men toestanden te 
realiseren, die in overeenstemming zijn met het 
beste, wat zij gehoopt en gewenst hebben. Zou 
het iets anders kunnen zijn dan een geestelijk 
en moreel gezond volk, een geestelijk en moreel 
gezonde jeugd?" 
Inderdaad. Dat hebben zij gewenst. Daarvoor 
hebben zij gestreden. En daarom mogen we niet 
verdonkeremanen wat zij gedaan hebben. Daar- 
om moeten we «ok niet bang zijn erop te wijzen, 
dat ze ook met de revolver in de vuist gestre- 
den hebben. Dat ze nooit de weerloosheid ge- 
predikt hebben, maar de grimmige strijd in al 
zijn consequenties aanvaardden. Dat men het 
barbaars geweld niet kan keren met de leer der 
geweldloosheid, om dan dankbaar de vruchten 
te consumeren, welke de strijd door anderen 
gestreden ons in de schoot deed vallen. Dat is 
verraad tegenover de millioenen doden die er 
vielen in de strijd voor onze vrijheid. 
De beeldroman schept een heldendom, waarop 
onze jeugd zich niet mag oriënteren. Daarom 
is de strijd daartegen geboden. 

Vraagt die jeugd z'n helden? 
Ze zijn er. Bij tientallen. 

Aan ons de taak die helden voor hen te doen 
leven, ook al zijn ze gestorven. Nooit heeft onze 
vaderlandse geschiedenis sterker tot ons ge- 
sproken dan juist in de bezettingsjaren. De tijd 
zal komen, dat de jeugd van nu de geschiedenis 
zal moeten kennen van de helden uit de jaren 
1940—1945. Aan ons de taak hun die geschie- 
denis te vertellen, zo, dat ze er kracht uit kun- 
nen putten, wanneer van hen gevraagd zal 
worden te handelen zoals zij eenmaal deden. 
Eerst dan zal hun offer in waarheid niet tever- 
geefs zijn geweest. 

■      AD. 
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Iedere Engelsman moest op zijn minst eens per 25 
maaltijden  op   zijn   kleren   of   het   vloerkleed.   Het 
afgelopen  jaar   hebben   de  inrichtingen   voor  che- 
misch   reinigen   5000   ton   vuil   uit   de   kleren   der 
Engelsen gehaald. Een herencostuum bevat na een 
hall jaar gedragen te zijn gemiddeld ongeveer 100, 
een japon van 30 tot 60 gram vuil, aldus de che- 
mische reinigers in Engeland, (Pers  Ass.). 

Geen wonder, dat de voedselrantsoenen in Engeland 
nog altijd aan de krappe kant zijn. Als de heren het 
er toch maar langs hun kouwe  kleren laten afglijden 
heeft verhoging geen zin. Maar, apropos, waar blijft 
die 5000 ton eten, die de heren chemici er weer uit- 
halen? 

♦ 
Maar is hei nu niet de plicht van De Waarheid 
om de lezers attent te maken op de schunnige 
wijze waarop vele zaken De Waarheid met ad- 
vertenties boycotten. En is het niet de plicht van 
de lezers, om niet meer in die zaken te kopen, die 
in feite hun o/fers de kracht ontnemen? 
Ik roep de arbeiders op. niet meer te kopen in die 
zaken, welke De Waarheid met hun advertenties 
negeren, opdat zij zullen merken wat de kracht 
der arbeiders waard is. 

(Ingezonden stuk in De Waarheid). 
Als  de inzender zijn zin krijgt gaan binnenkort alle 
communisten in hongerstaking, want het aantal levens- 
middelenzaken,  dat  in  „De Waarheid"  adverteert is 
z* gering, dat ze niet bij machte zullen zijn de com- 
munistische magen te vullen. Dan ziet het er niet best 
uit met de vrienden van De Waarheid. 

* 
Twee Duitse professoren, Richard Kuhn en Adolf 
Butenandt, die in 1939 de Nobelprijs voor chemie 
op  bevel  van  Hitler   weigerden   te   aanvaarden, 
hebben onlangs om hun 100.000 gulden gevraagd. 
Hun   verzoek  is   niet  ingewilligd.   Zij  krijgen  een 
gouden medaille en een diploma. 

(Algem. Dagblad). 
Blijkbaar waren ze er niet helemaal gerust op, dat de 
Führer het niet meer zou merken, dat f e ongehoor- 
zaam waren. Ze hebben de kat eerst een paar jaar 
uit de boom gekeken. Maar nu zitten Richard en Adolf 
er naast. 

* 
De Japanse stad Nagasaki, — in de oorlog door 
een atoombom getroffen, — is een anti-ratten-actie 
begonnen. De burgemeester heeft 30 gevangen rat- 
ten metalen halsbandjes omgedaan en ze met enige 
plechtigheid losgelaten. Wie zon rat vangt krijgt 
1000 Yen. Voor iedere rat zonder halsband krijgt 
men een loterijbriefje waarmee 500 Yen kan wor- 
den gewonnen. (Nieuw-Nederland). 

Als dat niet helpt, helpt niets meer. En waarom zou- 
den we het bij de ratten laten? Er is meer ongedierte, 
dat we graag kwijt willen. Gemeentebesturen met 
vooruitziende blik dienen zich nu reeds toe te leggen 
op de vorming van een reserve aan springertjes, met 
halsbandje natuurlijk, opdat wij straks ter jacht kunr 
ncn gaan. Welke burgervader geeft het voorbeeld? 

Verdeel   en   heers 
„Waar wij tegen op willen komen" — aldus 
lezen wij in een Waarheidsartikel over Kar- 
dinaal Mindszenty — „is de bewering, dat het 
proces tegen de Hongaarse kardinaal zou be- 
tekenen dat de Hongaarse communisten het 
geloof vervolgen zouden. 
Dat is volkomen onwaar. 
Er bestaat in Hongarije geen geloofsvervol- 
ging. De volks-democratische regering heeft 
integendeel niets^ nagelaten om goede betrek- 
kingen tussen dé democratische staat en de 
kerken tot stand te brengen. Zij is daarbij de 
kerken tot het uiterste tegemoet gekomen. Zo- 
wel de Protestantse Kerk, als andere kerken, 
hebben de uitgestoken hand aanvaard en zij 
leven in goede verstandhouding met de volks- 
democratische staat, die de yitoefening van de 
godsdiensten geen haar breed in de weg legt. 
Alleen de hoge Rooms-katholieke geestelijk- 
heid weigerde". 
— Aldus tracht „De Waarheid" verdeeldheid 
onder de Christenen te zaaien en een voe- 
dingsbodem te leggen voor geloofsvervolging 
in Nederland. 

Cynische brutaliteit 
„De Waarheid" vertelt ons in een artikel 
„Partij-principe, voornaamste beginsel bij elke 
wetenschap", met cynische brutaliteit, dat een 
„zuivering" heeft plaats gehad in het presi- 
dium van de Academie van Wetenschappen 
en het Bureau van het Biologisch Departement 
van de U.S.S.R. 
Deze instituten — aldus „De Waarheid" — 
hebben vergeten, dat het partij-principe het 
voornaamste beginsel bij elke wetenschap is: 
„Zij beperkten zich tot een houding van poli- 
tieke onverschilligheid en „objectiviteit". De, 
Academie van Wetenschappen vergat de in- 
structie van Lenin, dat „partij kiezen" onver- 
brekelijk verbonden is met het materialisme 
en dat materialisme, welke verschijnselen ook 
worden beschouwd, zich openlijk en direct 
moet stellen op het standpunt van een be- 
paalde maatschappelijke groep". 
De communisten weten dat er in de wereld 
geen wetenschap kan bestaan, die los staat van 
de politiek. 
De objectiviteit van de Sowjet-geleerden be- 
staat daarin, dat zij hun wetenschappelijk 
werk beschouwen uit het gezichtspunt van het 
belang van het volk, dat strijdt voor de zaak 
van het communisme, en dat zij de weten- 
schap maken tot een zaak van het volk zelf. 
Zij kiezen dus bewust partij en zij kiezen het 
volk. 
De Communistische Partij gaf nieuwe inspira^- 
tie aan de Sowjetgeleerden door er op te wij- 
zen, dat het leiderschap op wetenschappelijk 
gebied niet tot de biologie beperkt mag blij- 
ven, maar behaald moet worden op alle andere 
gebieden van wetenschappelijke activiteit. 
De Partij gaf daarbij nogmaals en uitdrukke- 
lijk als richtlijn aan, dat eerst en vooral het 
Leninistisch-Stalinistisch principe van het 
„partij-kiezen" zorgvuldig en voortdurend uit- 
gedragen moet worden op alle gebieden van 
de wetenschap, dat „politieke onverschillig- 
heid" en de zogenaamde objectiviteit de pro- 
gressieve wetenschap doodt en schade berok- 
kent aan de belangen van de Sowj et-volkeren. 

Een gezellige avond § 
| Traditiegetrouw heeft de Stichting KP.-Utrecht tl 
a (stad) ook dit jaar een avondje aangeboden, in it 
jj het bijzonder aan de nagelaten verwanten van S 
§ onze gesneuvelde vrienden, daarnaast ook aan E 
5) haar medewerkers en enkele genodigden. g 
8 De organisatoren van deze avond hebben niet § 
9 alleen een gezellige avond aangekondigd  (voor 9 
1 dit initiatief reeds onze lof!) maar ze zijn er ook 5 
6 in geslaagd een echt gezellige avond aan te \ 
» bieden. 
jj De Utrechtse KP.-ers hebben begrepen, dat het § 
| geheim  van  het  welslagen  van  een  dergelijke B 
9 avond, gelegen is in twee belangrijke factoren. 2 
§ Men dient zich zorgvuldig voor te bereiden en § 
6 men moet een rustig en beschaafd programma 0 
| aanbieden. En in dit opzicht kunnen we de or- 8 
j) ganisatoren en medewerkers alle hulde brengen. § 
B De verzorging maakte een uitstekende indruk, de Jj 
g sfeer was prima, het programma verliep ordelijk, g 
jj kortom: de avond is in elk opzicht geslaagd te § 
ft noemen. ft 

| „De Zwerver" is geen dagblad en daarom ach- 
ï ten wij een uitvoerig verslag van hetgeen ge- ? 
a boden werd, overbodig. 3 
f Goede muziek van het Utrechtse Amusements- § 
S orkest „Amicitia", een aardig toneelstukje, uit- | 
S gevoerd door een toneelgroep van de Midden- Q 
5 standsbedrijfsvereniging,  uitstekende  declamatie | 
i door Mevrouw Zaadnoordijk en — we genieten M 
§ er nog van na — een goochelaar, die zelfs een S 
C „all   round"   politieman   zijn   zakken   leegrolde S 
2 (arme Bas!) en een populaire KP.-er uit onze H 
9 kring, moest betrappen op diefstal van een hor- 9 
| loge (wie had dat van Wes gedacht?). Dit was | 
» in grote trekken, het programma van deze avond. « 
9 Gecombineerd met een langdurige pauze, waarin u 
S ruimschoots gelegenheid bestond om oude vrien- ? 
* den (en vriendinnen!) de hand te drukken, | 
9 vormde de uitstekende avond een goed geheel, u 
| De Utrechtse KP. kan met voldoening terug- 1 
« zien  op  een   alleszins   geslaagde   reünie. o 

ffi We kunnen het organiseren van een dergelijke ft 
| avond aan allen, die het verlangen hebben hun 9 
jj vrienden uit de bezettingstijd  nog eens  te  ont- 5 
ft moeten, warm aanbevelen. Een hoogst belang- 6 
9 rijke   factor   is   hierbij,   dat   zodoende   de   ver- 5 
Ij wanten der gesneuvelden er temeer een bewijs S 
ffi in kunnen zien, dat ze niet worden vergeten en h 
« dat  ze  één   geheel  blijven  vormen  met   allen, 9 
jj die   in   de   bezettingstijd   hun   krachten   gaven | 
ft aan de  gemeenschappelijke strijd voor vrijheid ft 
» en onafhankelijkheid  van  ons vaderland. 9 

WEI? 
DE WAARHEID: 
„Het imperialisme in Oost-Azië stort ineen. 
Generaal Spoor zal het niet meer kunnen tegen- 
houden, want Tsjang Kai Sjek heeft het reeds 
verloren". 
— Ik had vroeger, en nu nog, de gewoonte om 
te zitten zwammen. M'n vader had dan zo'n fijn 
gezegde: „Jongen, een hek is van ijzer en een 
deur is ook van hout". Ik wist dan genoeg en 
zweeg eerder. Mijnheer de Waarheidsredacteur, 
U wordt toch niet nijdig als ik m'n vaders ge- 
zegde ook op U toepas? 

A 
INDIAANSE PUTSCH. 
„De oude roem der roodhuiden", aldus lezen 
wij in „Oost Brabant", „tracht in een of andere 
nakomeling het bloed nog wel eens sneller te 
doen jagen. Zo werd dezer dagen Soui, een 
Indiaan uit de provincie Quebec, tot twee jaar 
gevangenisstraf veroordeeld wegens samen- 
zwering en aansporing tot opstand. De 44- 
jarige Indiaan wilde „een Indiaanse nationale 
regering van Noord-Amerika" vormen. Hij 
zette de Indianen tot ongehoorzaamheid jegens 
de „bleekgezichten" aan en had reeds enkele 
portefeuilles van zijn toekomstig kabinet ver- 
kocht." 
— Ter verduidelijking: de Indianen hebben 
niet in Indië, maar in Amerika geleefd. Thans 
zijn zij nagenoeg uitgeroeid. 

„HET IJZEREN GORDIJN". 
De Rijksfilmkeuring onder voorzitterschap 
van een generaal heeft de film „Het IJzeren 
Gordijn" voor openbare vertoning in ons land 
verboden, daar de film propaganda maakt te- 
gen een land, waarmee Nederland vriend- 
schappelijke betrekkingen onderhoudt, en men 
vreest, dat de protesten van communistische 
zijde tegen deze film zouden kunnen leiden 
tot verstoring van de openbare orde. 
De Vtienden van De Waarheid en van de 
Sovjet-Unie in Nederland hebben dus voor- 
lopig hun zin gekregen: hun dreigen alleen 
was al voldoende om de vertoning in Neder- 
land te verijdelen van een film, die zonneklaar 
bewijst hoe geraffineerd de Russen hun bond- 
genoten bespionneren, hoe professoren in de 
wiskunde en de atoomsplitsing, redacteuren, 
parlementsleden, militairen, bankbedienden 
en departementsambtenaren tot landverraad 
zijn gebracht. 
— Angst is een slechte raadgeefster. Als 
generaals wijken voor dreigementen, wordt 
het tijd, dat de publieke opinie hen tot de orde 
roept. A OOG OM OOG? 
Bij een vertoning — ten bate van de nabe- 
staanden der slachtoffers van het verzet — 
van de film „De hel van Buchenwald" heeft 
een lid van de propagandacommissie van het 
Voormalig Verzet in Nederland voor een volle 
zaal uitgeroepen, dat Nederland voorlopig 
hulp moet weigeren aan Duitse vrouwen en 
kinderen. 
— Deze liefdeloosheid is beslist niet de juiste 
manier om de slachtoffers van het verzet te 
herdenken. De nagedachtenis van hen, die ge- 
storven zijn met de gedachte aan God en in 
dienst van hun evenmens, is niet te rijmen 
met dergelijke wraakgevoelens ten opzichte 
van vrouwen en kinderen. 

A 
HET SCHANDELIJKSTE CONTRACT, 
OOIT GESLOTEN. 
Dorothy Thompson eist in de „Evening Star", 
een te Washington verschijnend blad, dat het 
Amerikaanse Congres een onderzoek zal in- 
stellen naar het contract, dat Matthew Fox uit 
New York uiet Djokja heeft gesloten. 
„Of deze overeenkomst door de volksvertegen- 
woordiging van de republiek is goedgekeurd, 
is mij onbekend", aldus Dörothy Thompson, 
„maar de overeenkomst, die ik gezien heb, is 
wellicht het schandelijkste contract, dat ooit 
is opgesteld. Indien het zou worden uitge- 
voerd, zou het de gehele economie van Indo- 
nesië in handen brengen van een Amerikaanse 
corporatie onder condities, welke het gehele 
risico op de Indonesiërs leggen en een winst 
van 7}/2 procent aan de Amerikaanse firma 
verzekert". 
— Met instemming overgenomen uit „Trouw". 



Men moet de vraag naar de aard van het 
communistisch ideaal wel degelijk stellen. 

Net zo goed als indertijd voor het nationaal- 
socialisme. Velen, die de Germaanse idee 
voor een echt ideaal hielden, liepen in de val 
en ze vullen op het ogenblik nog de beklaag- 
denbanken onzer bijzondere gerechtshoven. 
Ze doorzagen niet, dat de leiding deze idee 
voor de nfessa gebruikte om macht te winnen, 
maar zelf daarin niet geloofde. Ze hadden 
het op de duur wel kunnen doorzien, want de 
practijk der nazi's was gruwelijk. 
Het communisme gelijkt daarop als twee 
druppels water. Het coquettcert met een 
ideaal, maar zijn practijk om der wille van het 

R O N D B L I K 
't, dat bij hem daarin een wijsgerig vooroor- 
deel een rol speelt). En Barth is een invloed- 

rijk man. 
Het communisme is nihilisme. Nietzsche was 
niet alleen de profeet van het nationaal so- 
cialisme, maar (althans in grote lijnen) even- 
zeer die van het communisme. Hij was, merk- 
waardige symboliek, de zoon van een Slavi- 
sche vader en vaa een germaanse moeder. 

In een eerste artikel lieten we onze blik, met de vrijpostigheid, die een Zwerver- 
redacteur zich nu eenmaal mag aanmatigen, rond de aarde dwalen, teneinde de 
feitelijke situatie te noteren. In een tweede artikel verwijlde onze blik tn de 
achtergrond dezer feiten, zowel in het Oosten als in het Westen van de wereld en 
stonden we stil bij de kansen, die het communisme thans in de wereld heeft, door- 
dat het de massa zijn ideaal als een lokaas voorhoudt. Maar de vraag, die overblijft, 
is, of het daarbij om een werkelijk ideaal dan wel om een mythe gaat. Bij die 
vraag willen we thans stilstaan. 

\ 

winnen van macht is gruwelijk. 
De ernstige fout. die men nog steeds met 
betrekking tot het communisme maakt, is de 
veronderstelling, dat het een ideaal heeft. Het 
communisme heeft echter in het geheel geen 
ideaal. Marx had een ideaal, de heilstaat en 
hij meende, dat die met wetenschappelijke 
zekerheid zou komen. Het communisme van 
Stalin gelooft daar niet meer in. 
Dat is van beslissende betekenis voor zijn 
tactiek. Heeft men een ideaal, dan is de tac- 
tiek gericht, dan is er ook een plan, een stra- 
tegie, dan is er een norm voor 't handelen. 
Indien er geen ideaal is, dan is de tactiek 
grillig, zonder plan, zonder norm. 
Op dit punt vergissen zich zelfs de grootsten 
in het communisme. Zij leiden uit de tactiek 
een plan af en waarderen de tactiek daar- 
naar, zoeken op die wijze de norm ervan. D^t 
is de communisten zeer welkom, want nu 
kunnen ze altijd voor verrassingen zorgen, die 
hun machtsvorming dienen. Aangename ver- 
rassingen, b.v. een welwillender houding 
tegenover de kerken, brengen ons dan op een 
dwaalspoor, omdat we menen, dat ze hun 
leven beteren. Onaangename verrassingen, 
b.v. kerkvervolging, brengen ons dan in ver- 
warring en ondermijnen de weerstand. Men 
zoekt dan naar een motief om de verandering 
te verklaren.   - 
Maar er is geen motief, er is slechts tactiek 
om de beweging in onrust gaande te houden 
en zo de machtsvorming zonder norm te die- 
nen. Een vergissing over de aard van het 
communisme is het boek van de Zwitser Fritz 
Lieb: „Rusland onderweg". De titel zegt al 
voldoende. Lieb meent, dat het communisme 
door zijn welwillendheid tegenover de kerk 
op de goede weg is. Maar als hij de grillen op 
dit punt in de afgelopen 30 jaar onderzocht 
had, dan zou hij de tactiek zonder norm her- 
kend hebben. Lees dat boek, om te verstaan, 
wat 't communisme niet is. 
K. Barth, waarlijk geen kwajongen, vergist 
zich, blijkens zijn brieven over zijn bezoek aan 
Hongarije, evenzeer in het communisme  (zij 

I 
(Ingezonden Mededeling) 

GRIEP 
Sanapirin   verkort   de   ziekte- 
dagen.  Tabletten  40  en 75 et. I 

De tactiek van dit nihilistisch communisme 
houdt de beweging en de onrust gaande 

met twee roeispanen: de terreur en de mislei- 
ding. Ik wees al herhaaldelijk op dit edele 
tweetal en behoef er nu niet zoveel meer van 
te zeggen. 
Terreur is niet altijd gewapende terreur. Men 
kan werkwilligen met een staking en met 
posters terroriseren, men kan een vergadering 
door obstructie en vanaf de publieke tribune 
terroriseren. Men kan de overheid met de 
massabetoging terroriseren enz. In dat alles 
is het kenmerkende, dat men, inplaats van de 
aan normen gebonden overweging en over- 
tuiging, de druk en (iet overwicht van de 
massa zonder norm kiest. 
Dat de misleiding normloos is behoeft geen 
betoog. 
Hoe bespeelt men de fluit der tactiek nu om 
de massa te winnen, om macht te winnen, om 
de massa in beweging te zetten en de onrust 
erin gaande te houden? 
Men bezielt hem met de mythe, waarin de 
leiders zelf niet geloven. De mythe van de 
onfeilbaarheid van vadertje Stalin en van de 
toekomst van de socialistische heilstaat. Dat 
is de positieve kant der misleiding en de 
negatieve zijde is de zwarte, clichématige 
schildering van het gehele complex van tegen- 
standers, die allen over één kam geschoren 
worden; zulks vanwege de noodzaak, de 
nihilistische en ontwortelde massa, die niet 
meer denken en oordelen wil, op de simpelste 
wijze te bereiken. Zo wordt de propaganda 
van een eenvoud en stompzinnigheid, die 
onpasselijk maakt. Ook al een gevaar, want 
zodoende neemt men de moeite niet meer 
haar te bestrijden. 
En als dan de massa in beweging is, gaat 
de andere roeispaan slaan; de terreur begint. 
Zij moet het gezag ondermijnen en de nog 
afzijdigen in vertwijfeling brengen, zodat zij 
langzamerhand rijp worden voor de eenvou- 
dige volgzaamheid van het communisme en 
het offer worden van een nieuwe propa- 
ganda-faze. 
Er zijn natuurlijk nog vele andere aspecten 
aan deze tactiek, die we niet alle zullen ver- 
melden. Op een enkel punt willen we wijzen. 
De propaganda wisselt. Zij moet onrust kwe- 
ken en gaande houden. Dit moet zodanig ge- 
schieden, dat de tegenstanders op een dwaal- 

spoor komen, terwijl de medestanders toch 
blijven volgen. 
De terreur heeft haar grenzen. Zij moet de 
massa bevredigen en zij moet de kracht van 
de vijand afbreken. Maar op te grote schaal 
en te intensief uitgeoefend loopt de leiding 
het gevaar, dat de massa niet meer volgt en 
zij loopt 't gevaar, dat de vijand zijn krach- 
ten bundelt en sterker inplaats van zwakker 
uit de strijd komt. 

Wc resumeren. Dank zij de wapenen zijner 
tactiek, dankzij de versluiering van de 

communistische plannen door de misleiding 
en dank zij het appèl van de terreur op de 
lagere hartstochten van de massa, heeft het 
nihilistisch communisme de kans, met zijn 
mythe het ontwakende Oosten en het in 
defaitistisch nihilisme verzinkend Westen tot 
volgzaamheid te wekken. 
Dat is de reden, waarom wij zeiden, dat de 
toestand in de wereld ernstig is en met het 
jaar ernstiger wordt. 
Onze eerste conclusie is: Het communisme 
zou geen voet aan de grond krijgen, indien 
men in de Westerse beschaving nog een 
norm voor het handelen en een ideaal als 
perspectief van het handelen had. 
Onze tweede conclusie is: Indien bijgeval 
door een oorlog of door interne moeilijkheden 
het communisme van het toneel zou verdwij- 
nen, dan is er nog niets gewonnen, want dan 
is de Westerse beschaving nog steeds zon- 
der norm en zonder bestemming, dan is de 
beurt aan een ander nihilistisch-isme. 
Onze derde en hoofdconclusie is: Eerst wan- 
neer in de wereld of desnoods ergens in de 
wereld de norm van Gods Woord over het 
leven en het ideaal van het Koninkrijk van 
Christus gesteld of hersteld wordt, en het 
leven der kerk weer in het middelpunt ge- 
steld is, dan is vandaaruit het nihilisme terug 
te dringen, en wat meer zegt, dan zal van- 
daaruit het leven weer zin en de cultuur weer 
perspectief krijgen. 
Moet men daaraan wanhopen? Men moet er 
zelf — ook in terugtochtsgevechten — naar 
leven. Want zelfs als wij terugtrekken, trekt 
Christus toch niet terug. Hij blijft bij zijn 
grote strategie; de UNO en het Polit-bureau 
zijn erin opgenomen. Hij regeert en Hij komt. 

H. v. R. 

Onihulling Mon umeni  
De Stichtings-Commissie 

„E. SNUDER-MONUMENT» 

verzoekt ons opname van het bericht, 
dat op 

ZATERDAG 12 FEBR. A.S. 

des namiddags 3 uur op het Tramplein te 
Edam een monument zal worden onthuld, 
dat aldaar is opgericht ter nagedachtenis 
van de gevallenen van 

de KP.-Waterland. 

De onthulling zal geschieden door Sjef de 
Groot. 
De commissie nodigt hierdoor tevens uit, 
alle belangstellenden, die, door gebrek 
aan adresmèteriaal, geen persoonlijke uit- 
nodiging mochten hebben ontvangen. 



Slot Een hisiorisch verhaal 

De   andere   morgen   is   alles vreemd en 
onwerkelijk. 
Er  is  geen  opluchting  omdat  er niets 
gebeurd is. Er is nu een andere spanning. 
We zien er een paar van ons lopen met 

spaden  de plaats voor het graf is al uitge- 
zocht, maar de  mensen voor wie het is,  leven 
nog, zij zijn gezond, zij kunnen nog lopen en zich 
bewegen  zij zijn nog zo levend  
Een kapelaan van het dorp is binnen en hoort er 
de biecht van de lange SS.-er. 
Het vreet aan je,  het laat je niet los. 
Ik heb hem nu beter gezien: hij is lelijk en er 
ligt iets in zijn ogen, dat je onrustig maakt. Je 
zou zeggen: „Het is een onguur type " maar 
nu zeg je niets  het zijn de laatste uren, hij 
is een mens, hij is warm en levend, maar reeds 
graven ze aan zijn graf...*, en hij wéét het! 
Er is geen haat meer en iemand zegt nu: „Het 
is beroerd,  maar het moet gebeuren " 
Kees van Maas en Waal komt uit de moffenkeet. 
Aan zijn gezicht is niets te zien. Hij heeft het de 
andere SS.-er bekend gemaakt. Wij vragen niets, 
praten over andere dingen, afwezig; onze ge- 
dachten komen steeds terug bij wat er in de 
KP.-barak gebeurt. Een man bereidt zich daar 
voor op de dood. 
Hij is geen SS.-er meer, hij is nauwelijks nog een 
vijand, hij is een mens en hij heeft nog een paar 
uur te leven. Hij kan de zon nog voelen, die warm 
is op zijn huid, hij kan het licht nog zien dat 
bewegelijke schaduwvlekken over het zand strooit. 
Ergens fluit een vogel, een glasscherp klein en 
springerig geluidje, telkens ergens anders. 
De gravers komen terug. 
Er zijn geen vrijwilligers onder de KP.-ers, ieder- 
een zegt: „Liever piet als het niet anders kan, 
dan wel natuurlijk " 
Wanneer er ergens een overval moet gedaan 
worden   of   we   gaan   een  wagen  „afschieten" 
vechten ze om mee te gaan,  
Alleen Paul is hard en lijkt onaangedaan. Hij 
heeft misschien meer meegemaakt dan een van 
ons   Hij  geeft zijn  instructies voor degenen 
die niet mee zullen gaan; de wachten moeten 
versterkt worden en er mag geen enkele Duitser 
uit de barakken. 
Het duurt en blijft duren  
Eindelijk gaat de deur open. 
De  kapelaan  komt  naar  buiten,   hij   slaat  zijn 
ogen neer en is vreemd rustig. 
Daarachter loopt de SS.-er. 
Hij heeft rode ogen van het huilen, kijkt schuw 
rond en vraagt dan of hij nog een brief mag 
schrijven. Hij is getrouwd en heeft een kind. 
We ontzien- hem, in de schemerige tent waar de 
fourage bewaard wordt, schrgft hij zgn afscheids- 
brief. Wanneer buiten iemand met veel omhaal 
z'n karabijn laadt, wordt er gesnauwd, dat ie 
stil moet zijn. De andere SS.-er hoeft niet meer 
te biechten, hij wil niet meer schrijven of afscheid 
nemen. „Alles Scheisze " 
Misschien ben ik niet hard genoeg, maar wan- 
neer de lange eindelijk aan Paul zijn brief geeft, 
moet ik twee, driemaal slikken  
Het is soms zeer hard om partisaan te zijn  
Ze krijgen nog gelegenheid om afscheid te nemen 
van hun landgenoten, de minuten lijken eindeloos. 
O, het duurt  
Ondertussen geeft Paul ons zgn laatste instruc- 
ties: „Zes man  Ik commandeer: „Salvo  
vuur"; rustig mikken op het hart, iets links weet 
je wel  Het móét gebeuren, denk daar maar 

Nn^iiiimiy^^wiw 

^7 n een drietal vervolgen 
vertelt de schrijver van dit verzetsverhaal, 
hoe de Limburgse KP, die bij het naderkomen 
van het front onder soms zeer hachelijke om- 
standigheden in de bossen leefde, een (weetal 
SS-ers fusilleerde. Enkele maanden geleden 
plaatsten wij — van dezelfde schrijver — reeds 
een ander verhaal over deze stoottroep, die zich 
in zijn bruggehoofd in de frontlinie wist te 
handhaven, ondanks het feit, dat de mannen 
aan hapden en voeten gebonden waren door 
de zorg voor de tientallen Duitsers, die zij in 
de loop der tijd krijgsgevangen hadden ge- 
maakt. De ontsnapping van één enkele ge- 
vangene zou voor het kamp catastrofale ge- 
volgen kunnen hebben — reeds in het vorige 
verhaal werd dit duidelijk beschreven — en de 
uiterste maatregel, het fusilleren van een twee- 
tal zeer onbetrouwbare SS-ers, is in het licht 
van de omstandigheden, waaronder de KP-ers 
verkeerden, ook volkomen verantwoord. Maar 
toch was het — volgens de schrijver, die als 
KP-er dit alles persoonlijk meemaakte — door 
deze dingen soms zeer hard, om partisaan 
te zijn .... 

s - 
aan; ik doe het ook zo graag niet, hoor jongens... 
maar die lui zijn levensgevaarlijk, ze zetten de 
hele zaak tegen ons op en ze zijn hier alleen bin- 
nen gekomen, om te spionneren. Als ze dit kamp 
vonden  nou, alle dorpen in de buurt gingen 
eraan!" 

zo gauw mogelflk voorbij te doen zijn. 
We lopen in twee rijen, achter en naast hen. De 
zon schijnt warm op de gebogen ruggen. De lange 
heeft een broek aan van de stof, waarin de 
allereerste SS.-ers, die ik zag, gekleed waren. 
Plotseling zie ik hen weer: de dag na de capi- 
tulatie in Mei 1940; in Haarlem. Motorordon- 
nansen in hun gevlekte camouflage-uniformen. 
Het was iets af zichtelijks, het leken geen mensen 
maar een vreemd soort lugubere padden, een 
kruipend, slgmerig iets, waartegen je je niet ver- 
weren kon  iets, dat geheel anders was dan 
enig ding, dat je vroeger had gezien. 
Een der officieren van onze compagnie had toen 
de tranen in zijn ogen  hij kon het niet langer 
aanzien en moest zich omdraaien. Ik dacht aan 
hem, toen we naar de executieplaats gingen, het 
leek me door dit uniform alsof zich voor mij een 
cirkel sloot, alsof een gehele oorlogsperiode ten 
einde kwam. 
Maar er waren duizenden gedachten, die verward 
op me afstormden. 
En boven alles uit, boven mijn haat, boven mijn 
overtuiging,  dat  dit  moest  gebeuren,  rees  een 
medeleden, er kwam een droefheid in me omdat 
ik een mens moest doden  ik moest een mens 
doden. 
Een kever klom een dunne, doorbuigende gras- 
halm op; zijn schilden glansden diep metaalblauw 
in het heldere licht  hij leefde, hij was voor 

Een stilleven in het wacht- 
lokaal. Natuurlijk werden 
er dag en nacht wachten 
uitgezet, die uit de bezet- 
ting van het kamp gerecru- 
teerd werden. De bezetting 
bedroeg regelmatig 21 man, 
terwijl 'n even grote groep 
in een naburig dorp was 
gelegerd. Om de twee da- 
gen   wisselden  de  ploegen. 

^ e komen naar buiten. 
■^ Kees vraagt nogmaals of ze nog wensen heb- 
ben, nog iets te vragen  Hij maakt een vol- 
maakt kalme indruk, maar hij is zeker net zo 
nerveus als wij. 
De' kleine vraagt op huilerige toon de reden, 
waarom ze „erschossen" worden. Het heeft geen 
zin meer, om nogmaals te discuteren. Over ons 
allen komt plotseling een haast, om het maar 

mij één ogenblik het symbool van de goedheid, 
die in het leven besloten ligt: een onbezorgde, 
grappige kever, die met enorme inspanning een 
zwiepende grashalm opklom in het licht van de 
warme zon  
Misschien zagen zij hem ook  ze zagen hem 
zeker, omdat ze nog eenmaal alles van dit goede 
leven omvatten wilden; maar ze konden er niet 
naar blijven kijken,  omdat ze verder moesten. 



oaar de plek waar ze zouden sterven. 
Ze liepen niet langzaam, ze liepen gewoon door, 
terwijl hun voeten soms even steun zochten bij 
het  beklimmen  van   een  kleine   zandheuvel.   Ze 
liepen als gedweee dieren, die naar het abattoir 
gaan  als gelaten dieren naar het slachthuis... 
Het is soms zeer hard om partisaan te zijn  
Op een kleine open vlakte, omgeven door schrale 
dennen,  werd  halt  gehouden    Links  was  de 
grond donkerder van vers gegraven, vochtig zand. 
De lange SS.-er vroeg wie het eerst aan de beurt 
was. Hij kreeg ten antwoord, dat ze samen zouden 
worden terecht gesteld  Met iets klagends in 

de wolkeloze, blauwe lucht en zeker moet God 
op dat ogenblik voor hen reeds zeer dichtbij ge- 
weest zijn. 
De kapelaan trad terug. Wij zagen hoe de kleine 
zenuwachtig zijn camouflage-jas uittrok, hij mom- 
pelde iets van dat hij dat toch niet meer nodig 
had. 
Het werd heel stil  toen knikten ze...... dit 
was misschien het afschuwelijkste, dat ze daar 
stonden, zeer weerloos, zeer alleen in een sui- 
zende stilte, naar onze groep keken  en dat 
ze knikten. 
Mgn hart bonkte dik en ziekmakend in mijn keel 

Op deze plaats werden de 
twee iSS-ers gefusilleerd en 
begraven. Onmiddellijk zijn 
daarna de tekens in de 
boom gesneden. 

zijn stem zei hg: „Mensch, dann mussen wir noch 
fürchterlich leiden " 
Toen hun gevraagd werd of ze een blinddoek 
wensten, zeiden ze beiden „Nein". 
Ze stonden plotseling heel langzaam midden in de 
helderheid van de warme morgen. De lange ver- 
zocht nog één keer te mogen bidden. Zijn stem 
klonk i-eeds van zeer ver. 
Ik heb nooit zien bidden, zoals zij baden, half 
luid, hun handen stijf, krampachtig gevouwen... 
Ook de andere bad mee. Ze keken omhoog naar 

en een ogenblik wilde ik schreeuwen  
Het duurde eindeloos lang. 
Toen het commando klonk, was het de verlossing 
uit een ondragelijke spanning. 
We schouderden automatisch onze geweren, zagen 
in de vizierkeep niets dan een heel klein stukje 
borst, links tussen de tweede en derde knoop. 
De vinger zocht de trekker... zuiver schieten... 
rustig blijven... gauw uit hun Igden... rustig... 
„Vuur!" 
Ze vielen  dwars over elkaar  

3 C 

Innerlijk 
Duel 

X 

O, die gespletenheid van al mijn zinnen 

en elke dag opnieuw geslingerd zi;n 
tussen vdit sterven of een overwinnen, 
tussen Gjrods waarheid en mijn eigen scbijn. 

Vaak kan dit hart niet meer geloven 
dat God bestaat en dat Hij eeuwig is; 
wie zal deez' vlam der wanhoop doven 
als 't hart niet schreit om de vergiffenis? 

Wél wil mijn geest dichter hij God wonen, 
doch het lichaam dat telfcens trekken gaat 

voert mij waar de lach en lusten tronen 
en waar de duivel zelf zijn hekken slaat l - 

God, verlos mij van dit bange strijden 
waarin 'ft zonder ü verloren ga 
en voer mij door Uw zuivere weiden 

naar de beken blinftend van gene. 

Ham. de Jong. 
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Sprekende cijfers 
DRENTE—LIMBURG 27-2 

Er is wellicht geen duidelijker taal dan die 
der cijfers. 

Dat viel ons weer eens op toen wij, al blade- 
rende in het Januarinummer van „'40—'45", 
het officiële orgaan der Stichting, een in dit 
blad opgenomen tabel van het contribuanten- 
bestand per 30 November 1948 iets nader 
gingen beschouwen. Op verschillende wijzen 
en zeer overzichtelijk was in deze tabel een 
aantal cijfers verwerkt, o.m. betrekking heb- 
bende op het aantal inwoners van elk district, 
het aantal Stichtingscontribuanten en het 
herleide jaarbedrag der contributies in de 
veertien Stichtingsdistricten. Allemaal zeer 
belangrijke en interessante gegevens dus. 
Belangwekkender nog vonden wij echter de 
gegevens, die stonden vermeld onder het 
hoofd: „Bedrag der contributies per 1000 
inwoners", maar het meest belangwekkend 
achtten wij wel de cijfers, vermeld onder het 
hoofd: „Aantal contribuanten per 1000 inwo- 
ners", want die getallen bieden een basis voor 
het trekken van vergelijkingen tussen de 
medewerking in de verschillende districten. 
Wij waagden de vergelijking en we zijn er 
zeer van geschrokken. 
Want wij moesten constateren, dat — terwijl 
op elke duizend Drentenaren 27 Stichtings- 
contribuanten voorkomen ■— in Limburg op 
eenzelfde aantal slechts  2 contribuanten 
konden worden vermeld. Dat is waarlijk on- 
begrijpelijk en als het geen cijfers waren, die 
het vertelden, wij zouden de schouders heb- 
ben opgehaald en aan de waarheid der min- 
der exacte gegevens hebben getwijfeld. Voor 
deze koel-zakelijke onthulling hebben we 
echter moeten zwichten en ons restte niets 
anders dan over de mogelijke oorzaken van 
dit enorme verschil te gaan zitten piekeren. 
Ons is weinig bekend omtrent de welvaart 
of armoede van Limburg, doch wel weten wij 
iets af van Drente, dat lange tijd is doorge- 
gaan voor het armste gewest des lands. Het 
contribuantental schijnt dus niet in enig ver- 
band te staan met het welvaartspeil. Maar 
dan blijven er ook maar twee mogelijkheden 
over. 
Of de tegenstelling moet berusten op onver- 
schilligheid in de Zuidelijke provincie t.a.v. 
het wel en wee der verzetsslachtoffers (en dat 
kunnen wij — de spreekwoordelijk geworden 
hartelijkheid onzer Zuiderlingen indachtig — 
moeilijk aannemen); of de Limburgse Stich- 
tingsmedewerkers hebben het er —■ zacht uit- 
gedrukt — tot nu toe lelijk bij laten zitten. 
Ook dit laatste kunnen wij moeilijk aanne- 
men, maar de cijfers dwingen ons er helaas 
toe. 
Mogelijk zijn er verzachtende omstandighe- 
den, misschien wel gegronde verontschul- 
digingen. Wij hopen het van harte, maar zo- 
lang Limburg ons niet van het tegendeel weet 
te overtuigen, zijn we genoodzaakt onze bit- 
tere conclusie te handhaven. 
Wij verwachten, eerlijk gezegd, een stroom 
van protesten uit het Zuiden tegen onze 
voorstelling van zaken, niets zou ons zelfs 
liever zijn. En als het verweer der veront- 
waardigde Limburgers hout snijdt, als zij ons 
van het ongelijk zullen weten te overtuigen, 
dan zal „De Zwerver" er een eer in stellen 
om in het eerstvolgende nummer met een 
volledig amende honorable uit te komen. 
In afwachting daarvan doen alle Stichtings- 
medewerkers er voorlopig het — welspreken- 
de — stilzwijgen toe. 

TOON. 



Teleurgesteld, mawc nooit u&cóiayen! 

De Raad van Beroep voor de Perszuivering 
heeft de uitspraak van de Commissie voor 

de Perszuivering, waarbij aan „De Telegraaf" 
en „Het Nieuws van de Dag" een naamsyer- 
bod werd opgelegd voor resp. 30 en 20 jaar, 
vernietigd en bepaald, dat voor een dergelijk 
naamsverbod geen termen aanwezig zijn, daar 
het zondigen tegen de in art. 2 der wet ver- 
melde normen niet heeft plaats gehad op een 
zodanig ergerlijke schaal, dat een naamsver- 
bod noodzakelijk zou zijn. Bovendien heeft 
deze Raad zijn goedkeuring onthouden aan 
het advies van de Commissie voor de Perszui- 
vering, waarbij geadviseerd werd tot vorde- 
ring in eigendom van bepaalde goederen van 
dit bedrijf. 
Het enige wat men verwachten mag is dat er 
een regeling komt, waarbij het de thans op de 
persen van „De Telegraaf" verschijnende bla- 
den „Trouw" en „Parool" mogelijk zal worden 
gemaakt van deze  persen  gebruik te maken, 
waarbij  het natuurlijk zeer de vraag zal zijn 
of deze bladen een zelfde service zal worden 
verleend  als  eens  in  deze   zelfde   gebouwen 
verschaft werd aan „Die Deutsche Zeitung für 
den Niederlanden". Erg aanlokkelijk lijkt het 
ons  in  ieder  geval  niet   om   gastvrijheid   te 
blijven vragen van     het     „Telegraaf"-bedrijf, 
dat er alle belang bij heeft deze concurrenten 
zo kort mogelijk te houden. 
Wie  anders verwacht had,  heeft onvoldoende 
oog gehad voor de uitspraken van dit Zuive- 
ringscollege,   zoals   we   die   de   laatste   jaren 
hebben   leren   kennen.   Toen   Nieuwe   Rotter- 
damsche    Courant,    Handelsblad,    Nieuwsblad 
van het Noorden — om er maar enkele te noe- 
men — weer in hun „rechten" hersteld wer- 
den, kon het moeilijk anders of ook ten aan- 
zien  van  „De   Telegraaf"   lag   een   dergelijke 
gedragslijn in het vooruitzicht. Het enige wat 
men   blijkbaar   niet   heeft   durven   doen   was: 
een spoedige  beslissing nemen. Doch nu was 
de tijd blijkbaar rijp  en mocht ook ons volk 
rijp gerekend, worden om zich bij deze beslis- 
sing neer te leggen. 

Gezien de tot nu toe genomen beslissingen zou 
het ook geen pas hebben gegeven nu „De Te- 
legraaf" het kind van de rekening te laten 
worden. Men kon moeilijk alle zonden van de 
Nederlandse pers in oorlogstijd op het schul- 
dige hoofd van „De Telegraaf" laten neerko- 
men, alleen omdat men de positie van 
„Trouw" en „Parool" wilde veiligstellen. 
Zo mag men zelfs zeggen, dat men consequent 
geweest is. Men heeft alle monniken van ge- 
lijke kappen voorzien en niet die ene zondaar 
z'n pij willen uittrekken, terwijl al die ande- 
ren deze weer met zwier en gratie dragen. 
Maar daarmede is dan ook alle goeds gezegd, 
wat men van zulk een beslissing kan zeggen. 
Het „Zwartboek" van Van Randwijk heeft niet 
mogen baten. De heer Lunshof kan de vlag, 
die hjj in zijn brochure halfstok liet wapperen, 
weer breeduit laten wapperen. Hij heeft suc- 
ces gehad met zijn pogen „De Telegraaf" het 
aureool van verzetsslachtoffer op de slapen te 
drukken. Het zal dan ook zeker niemand ver- 
wonderen als de lieer Lunshof straks weer tot 
de bemanning van het vrijgegeven schip zal 
behoren, hetgeen spijtig zou zijn voor „De 
Nederlander", waarvan de heer Lunshof thans 
hoofdredacteur is en welk blad hij gebruikte 
voor zijn „Telegraaf"-reddings-actie. 
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K/jen kan niet ontkennen, dat er lijn zit 
*■*■* in de perszuivering. Maar helaas is 
het geen lijn, waarover men zich mag 
verheugen. Het is een lijn van verderfe- 
lijke slapheid en halfheid, welke er nood- 
wendig toe moest leiden, dat thans ook 
in het laatste grote proces tegen de col- 
laborerende Nederlandse pers de con- 
sequenties getrokken zijn, waarvoor reedS 
lang in de kringen der oud-illegaliteit ge- 
vreesd werd. 

WTij weten na deze uitspraak waar we aan 
" * toe zijn. 
De pers heeft nu een duidelijke handleiding, 
waaraan zij zich in een situatie, zoals wij die 
in de afgelopen jaren gekend hebben, te hou- 
den heeft. 
Zij mag de bevolking niet teleurstellen door 
te verdwijnen. 
Bladen, die zulks gedaan hebben, begrepen 
niets van haar taak. Zolang men niet gedwon- 
gen wordt om voor 100 pCt. gif te brengen, is 
men aan zijn lezers verplicht rustig door te 
gaan. Want — luister goed! — het publiek zou 
anders „grotendeels aangewezen zijn op echte 
NSB-couranten of bladen". 
Nu moet ge daaruit niet lezen, dat „De Tele- 
graaf" wel een NSB-krant was, maar geen 
echte. Dat heeft de Commissie natimrlijk niet 
bedoeld. Ze bedoelde, dat er in „De Telegraaf" 
ook nog wel eens iets stond, dat in een NSB- 
courant niet gedrukt zou zijn. Denk maar aan 
de Berlijnse correspondentie, waarin men tus- 
san de regels door nog wel eens iets kon lezen, 
dat de Duitsers niet welgevallig was. Zolang 
een blad nu en dan eens een stoutigheidje kan 
uithalen, moet het blijven verschijnen. 
Dan mag het in een hoofdartikel b.v. wel 
schrijven: 
„Zonder de Jood zou deze vernietigingsoorlog, 
waarin voor Europa alles op het spel staat, 
niet ontbrand zijn; zouden al deze ontberin- 
gen, ellende en opofferingen, die thans Europa 
in zijn geheel moet doormaken, niet van node 
zijn." 

En ook dit: 
„Wanneer dus een Nederlander, ondanks .de 
door de Joden-ster duidelijk getrokken 
scheidslijn tussen vriend en vijand, toch voort- 
gaat, omgang met Joden, dus Duitslands vij- 
anden, te hebben, dan is dat niet loyaal." 

A 
T n een verdedigingsgeschrift, indertijd door 
■'■„De Telegraaf" uitgegeven, werd „De Tele- 
graaf" genoemd „een toevluchtsoord, waar de 
Nederlanders hun vaderlandse gevoelens kpn- 
den spuien". Nog sterker: men kon in dit blad 
„kennis nemen van het geestelijk verzet, dat 
wij allen zo zeer nodig hadden". 
Daarmede is de Raad van Beroep het blijk- 
baar eens. Hij zegt het natuurlijk wat voor- 
zichtiger: „Het blad is nimmer zodanig gere- 
digeerd geweest, dat de uitgave beter gestaakt 
had kunnen worden". Staking der uitgave zou 
„voor een belangrijk deel der bevolking te- 
leurstelling hebben gebracht". 
We hebben deze uitspraak consequent ge- 
noemd. Maar dan moet men ook consequent 
zijn tot het bittere einde. Laat dah het „Natio- 
nale Dagblad" en „Volk en Vaderland" ook 
maar weer verschijnen. Het lijkt ons niet zo 
moeilijk om een bloemlezing citaten uit deze 
bladen bijeen te brengen, waarin dingen staan, 
die de Duitsers niet welgevallig konden zyn. 
En het loonde altijd de moeite om ook daar 
tussen de regels door plezierige dingen te 
lezen, zodat het in bepaalde opzichten „teleur- 
stelling zou hebben gebracht", wanneer die 
bladen besloten hadden niet meer te verschij- 
nen. Er zal zelfs wel een lijstje te maken zijn 
van geschillen, die de redacties met de Duitse 
toezichthouders hadden. • 

Voor ons staat het vast, dat vergif, waarop 
een doodskop is afgebeeld minder kwaad 
sticht, dan vergif, dat vernuftig verborgen is 
in een appetijtelijk gerecht. En dat gebeurde in 
„De Telegraaf". Men mag van het eenvoudige 
lezerspubliek niet verwachten, dat het altijd 
en overal dat vergif herkent. En zelfs al doet 
het dat, dan nog is het voor ieder verkrijgbaar 
stellen van vergif strafbaar. Ei^ zeker, wan- 
neer het onvoldoende kenbaar ten verkoop 
wordt aangeboden. 
Hoevelen zullen een deel van dit vergif niet 
herkend en het als geneesmiddel geslikt heb- 
ben? Hoevelen zijn, er door het aanwakkeren 
van de Jodenhaat op het verkeerde spoor ge- 
komen? Hoevelen zijn door angst voor het 
communistische gevaar de gelederen der SS 
binnengestapt? Hoevelen waren er, die over 
onvoldoende onderscheidingsvermogen be- 
schikten, of dit langzamerhand zagen verflau- 
wen door het lezen van bladen als „De Tele- 
graaf"? 
Dat alles moest men op de koop toenemen, 
omdat men de lezerskring niet mocht teleur- 
stellen. 
Zo is ook hier de klant koning. 
Bijna vier jaar lang is die klant teleurgesteld 
door het niet-verschijnen van „De Telegraaf". 
Nu krijgt hij z'n kans weer. En helaas, durven 
we niet hopen, dat de smaak van het publiek 
zozeer verbeterd is, dat het deze krant niet 
meer zal lusten. Men zal weldra weer om het 
gouden kalf dansen en de teleurstelling ver- 
geten. . 

Hebben dan-de mannen van de illegale pers 
zich vergist? 

Was openlijk verzet een dwaasheid? 
Hebben lieden, die zich daaraan schuldig maak- 
ten er alleen maar voor gezorgd, dat Neder- 
land nu een groot aantal weduwen en wezen te 
verzorgen heeft? 
Waren zij het die leed en rouw over ons volk 
brachten? 
Het is hard, dat deze dingen over ons komen. 
En toch, de mannen, die bang waren voor te- 
leurstellingen hadden ongelijk. Het is nodig 
dit te zeggen, nu de mensen van het „compro- 
mis", zij, die de weg van de minste weerstand 
kozen, weer hun kansen krijgen. Want de ver- 
zetters waren het, die vergif vergif durfden 
noemen, die de consequenties durfden aan- 
vaarden, die hoge en heilige idealen durfden 
verdedigen en ervoor ondergaan. Zij waren 
het, die de naam van Holland hoog hielden, die 
de vlag niet neerhaalden, maar fier lieten 
wapperen. Zij waren het, die het Christen- 
dom tot levende werkelijkheid maakten. 
Vergeet niet, dat hun graven in dit land zijn 
tot op de huidige dag. 
Daarom moogt ge wel teleurgesteld zijn, maar 
nooit verslagen. 

AD. 
   

fingezonden Mededeling) 

Ziekte in 't gezin 
Bij kou op borst en keel inwrijven met 
Dampo. Groten bij griep en ziekgevoel 
bovendien  een „Mijnhardtje" nemen 

ATTENTIE! 
De redactie was door gebrek aan vol- 
doende plaatsruimte, genoodzaakt, het 
vervolgartikel, handelend over de 

Heropvoeding van politieke delinquenten 
van B. van Nieuwelandt 

voor eenmaal uit te stellen. 
Van deze interessante artikelen-serie 
hoopt de redactie nog twee vervolgen te 
plaatsen. Deze plaatsing wordt in de vol- 
gende uitgave van „De Zwerver" voort- 
gezet. 
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É 
Dr. D. VAN VUGT 

geb.  2  Mei  1896 te Rotterdam, 
overl. 2 Mei 1945 te Sandbostel. 

Gynaecoloog. 

KOOS SCHORTINGHUIS 
CBob van de Recherche), 

geb. 14 Febr. 1923 te Delfzijl, 
gesn. 24 April 1945 te Hedel. 

Student. 

\Tnranneer ik op verzoek van Uw 
redactie enkele woorden mag 

neerschrijven ter ere van de nagedach- 
tenis van collega Van Vugt, dan over- 
heerst daarbij een gevoel van grote 
dankbaarheid, die wij allen aan deze 
voortreffelijke Nijmegenaar verschul- 
digd zijn. 
Van Vugt was geen man van woorden; 
hij dééd. Gedurende meer dan vijftien 
jaren heeft hij hier in Nijmegen ge- 
werkt, van de vroege morgen tot de 
late avond, als uiterst bekwaam gynae- 
coloog en obstetricus, als een harde 
werker op een uitgebreid sociaal ter- 
rein, en vooral als christen van de 
daad, die nooit zichzelf zocht, maar 
altijd, — in stilte —, zijn evennaaste. 
Het is niet in enkele woorden te be- 
schrijven wat hij heeft gedaan voor zijn 
vrouw en zijn gezin, en vervolgens voor 
al zijn patiënten in het St. Canisius 
Ziekenhuis, wtar hij een grote afdeling 
beheerde; voor alle zusters voor wie 
hij kraamcursussen gaf; voor alle artsen 
die hij in moeilijke ogenblikken bij- 
stond en hielp op een wijze, alsof hij 
geholpen werd. 
En toen kwamen de oorlogsjaren en 
werd dr. van Vugt een van de grootste 
illegale strijders in ons artsencorps. 
Van Vugt en illegaliteit. Is er een 
groter tegenstelling denkbaar? Hij, die 
misschien als geen ander onder ons. zó 
de geboden van de berg Sinaï beleefd 
had met zich zelf en niet zijn patiën- 
ten  hij zou op het pad der wette- 
loosheid gaan? Inderdaad. Liever geen 
wettelijk gezag, dan het gezag van 
satan. Zijn plan stond vast; hij zou 
God, Koningin en Vaderland dienen, 
al kostte  het  ook  zijn leven.  In ons 

& 

artsenverzet vervulde hij als estafette 
een van de voornaamste plaatsen; bij 
onderduikwerk stond hij voorop. Over- 
al stond hij voorop en moedigde aan. 
Eén keer ontsnapte hij met vrienden 
maar ternauwernood. Het was op 
Koninginnedag 1943, toen in zijn huis- 
kamer de stem van H.M. de Koningin 
tegelijk weerklonk met de voetstappen 
van de SD. op zijn huisdrempel. Toen 
hij eindelijk op 30 September 1943 op 
het station in Nijmegen gearresteerd 
werd en naar het concentratiekamp in 
Vught werd overgebracht, toen wisten 
wij, dat hij ook daar mensenlevens zou 
redden voor hier en het hiernamaals. 
In de zomer van 1944 begon zijn 
lijdensweg bij zijn vervoer naar Duits- 
land, van het ene concentratiekamp 
naar het andere. Toen pakte God Zijn 
dienaar aan, en liet hem de lijdenskelk 
leegdrinken, druppel voor druppel 
Maar dit staat vast; gecapituleerd heeft 
Van Vugt nooit, daarvoor beschermde 
hem de Mater Captivorum, de Moeder 
der gevangenen, voor Wie hij zo'n grote 
bewondering had. 
Drie dagen na de bevrijding van het 
kamp Sandbostel, op zijn 49e ver.iiar- 
dag overleed hij aan uitputting en 
dysenterie. Een paar weken later werd 
zijn stoffelijk overschot naar Nijmegen 
overgebracht en op 25 Mei 1945 op de 
H. Landstichting begraven in een ere- 
kapel, gesticht ter nagedachtenis aan 
alle heldhaftige en grote Vaderlanders, 
die in Duitse concentratiekampen hun 
leven lieten. En in deze kapel hangt 
boven zijn graf de beeltenis van de 
Mater Captivorum, door een van zijn 
medegevangenen, een Tsjechisch schil- 
der, in Sanbossel illegaal geschilderd 
Het herdenken van Daan van Vugt zal 
altijd gepaard gaan met gevoelens van 
grote dankbaarheid voor alles, wat hij 
in strijden en lijden voor ons deed. 

Dr.  W.  WEEBERS 

/"* eboortig uit Groningen, van Pro- 
testants-christelijke huize, moest 

hij als student onderduiken en kwam te 
Nijmegen bij een vriend van zijn vader 
terecht. 
Al spoedig had hij contact met de 
illegaliteit in het LO.-werk. Later werd 
hij contactman bij de politie en ver- 
richtte als zodanig goede diensten, 
waardoor hij als vanzelf bij de KP. 
van Dobbe (Hans) kwam, waar hij 
belangrijke opdrachten vervulde en op 
zijn veelvuldig verzoek meedeed aan 
verschillende „kraken". 
Op 17 September 1944 vormde de KP. 
snel een commando voor het nog te 
bevrijden gebied, om dit als stoottroep 
te zuiveren. Daar er volgens Bob niet 
voldoende actie was, vertrok hij naar 
Brussel om naar Engeland te komen 
bij de vlieger-opleiding, om de gehate 
mof te verdrijven. 
Toen de jongens in Brussel niet de 
medewerking kregen, die ze nodig 
hadden, ging hij als vrijwilliger bij de 
Irene-Brigade. Via Tilburg kwam de 
Brigade al vechtend naar Bommeler- 
waard en Hedel. En dit was de plaats 
waar hij op 23 April 1945 bij een 
zwaar gevecht een Brencarrier op 
een landmijn reed en de heldendood 
stierf voor zijn land. Hij werd daar 
begraven bij een schuur. Na de be- 
vrijding werd zijn stoffelijk overschot 
naar Groningen gebracht en met mili- 
taire eer begraven. 
Helaas konden zijn KP.-vrienden hier 
niet bij zijn, daar ze in Duitsland lagen, 
maar zijn gedachtenis ligt in hun hart 
besloten, de gedachtenis aan een 
trouwe en goede wapenbroeder. 

G. B. 
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FAMILIEBERICHTEN 

Met grote blijdsdiap geven wij kenois 
van de geboorte van ons dochtertje en 
XttS)e 

Grietje Htlda Cocnelia 
Wij noemen haar Margriet. 

W. Krist 
}. A. Krlat-Onvlee 
Wim 
Joop 

Steenwijk   30 Jas.  1949. 
Markt 50 

LITHO "ZAANLANDIfi" 

ZAANDIJK 
OFFSETDRUK 

*- STEENDRUK 
CARTONNAGE 

C<en annonce 
in deze krant 

zwerft wekelijks 
door heel 

Nederland. 
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VUURTOREN 'SERIE 

ƒ, W.  Ooms 

ZORGEN 
OM GEERTJE 

Reeds kon de 2e druk van dit 
nieuwe boek verschijnen, dank zij 
het onverwacht grote aantal nieuwe 

aboQoi's. 
Geertje Is de wufte dochter van een 
trouweloze moeder. De schrijnende 
klacht van haar broers „waarom 
hebben wij geen moeder V) is tevens 
een aanklacht tegen veel huwelijks- 
ontrouw. Dit nieuwe boek van Ooms 
(schrijver o.a. van „Daggelders") 
Is wat sfeer en romantiek betreft een 
van zijn beste. Een .roman van 208 
bladzijden,   met   talrijke tekeningen. 

Geb, f 3.90 
Voor leden van de Vuurtoren-serie, 
die er tevens een   kalendertjc   voor 
1949   bij   ontvangen,   slechts f 2.23 

franco huis. 
In elke boekhandel 

|. N. Voorhoeve     —     Den Haag 
Dunne Bierkade  17 

bijaiü 

Dit boek moet iedereen bezitten 
Een voorloper van het gedenk- 
boek der LO. en LKP. 

De vraag naar dit boek Is nog 
zo groot dat thans een derde 
druk Is verschenen, waarbij 
als voornaamste bijzonderheid 
valt op te merken, dat de ex- 
ceptioneel lage verkoop spr ij E 

kan worden gehandhaafd. 

Pri|s geb. 1 4.50 

toebcr- 
staan 

Cr is altijd plaats voor een 

5 
Vakman 
bü 

Jan Jongrerius 
M.V. ^   Utrecht 

HET BESÏE VERZETSBOEK 

met schetsen van 
FRITS DE ZWERVEK, 
ANNE DE VRIES, 
JAN H. DE GROOT, e.a. 

In de erkende boekhandel verkrijgbaar en bij de 
N.V. GEBR. ZOMER &KEUNIG's UITGEVERS MIJ., WAGENINGEN 

CARROSSERIE- EN CONSTRUCTIE- 
WERKPLAATSEN 
AUTOMOBIELBEDRIJVEN 

Hoofdkantoor Kanaalweg 34 
Jutphaas (Post Utrecht) 
Tel. 18844 

Houtwarenfabr. P. FLENS, CV. 
OOSTZAAN 

Kantoor en tabrielcj 
Noordeinde C 12    Telefoon  347 (K 2984) 

Speciaal^dres voor draai en traiswerk. 
Vervaardigers van Huish. artikelen. 
Speelgoederen en Techn. Houtwaren. 
Massa Houtwaren.  -   Vraagt offerte. 

„Hel werk van 
is altijd naar wens" 

Ronde stokken in  elke  diameter, 
Bezemstelen, Raagstokken, 

Harkstelen. 

REM & Zoon N.V." Wormerveer 

Drukkerij H. J. Koersen & Zn. 

TEL. 32239 

SINGEL 281 -AMSTERDAM-C. 

PERIODIEKEN EN 
HANDELSDRUKWERK 

_l|- 

JHLls U per auto de wereld rond zwerlt en 
U komt dooi AMERSFOORT, kunt U de 
hulp voor Uw AUTO vinden bij de 

N.V. HENRI NEFKENS 

r^ ONTSNAPPING 
uit de BUNKER 

Een van de boelen, waar- 
mee de gevangene aan han- 
den en voeten was geboeid. 

Bovendien komt de op- 
brengst van dit boekje 
geheel ten gunste van 

de 

SIICHTING '40-'45 

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

slechis  35 een f ' 
per exemplaar. 

Wie tijd oi geld aan 
de Stichting 

besteedt, 

Voorkomt veel zorg 
en heelt veel leed. 

STICHTING '40-45 

Oe lepel, waarmee 
hij een tralie uit- 
zaagde. 

Giro 194045 
Bank.: HOPE & Cc. Adam 
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Speciaal adres voor het takelen van 
piano's en brandkasten 

A. J. PUIJENBROEK - Burg Mathonstr. 7 - BERGEN OP ZOOM - TeL 1072 

Koopt bij onze adverteerdersl Ruwe huid.   Schrale  lippe 
PUROLverdachtengeneeatl | 

U zult het v r :aai zeker met grote interesse lezen en 
U doet er Uw vrienden en bekenden, vooral de jongens 
in Indië, een groot genoegen mede. 

Oe uitgave is verkrijgbaar bij de boekhandel, aan de 
stations en de kiosken en bij de 

UHgeverij H. Nelissen — Bilihoven 
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AANDACHT VOOR DE FILM 
ÖOOR A. VAH ÓOmBURQ 

Daar is zonder twijfel enige reden voor, 
al was het alleen hierom, dat de ma- 
ker van bedoelde film, Max de Haas, 
behoort tot de filmkunstenaars, die 

niet de gewoonte hebben volgens bekende en on- 
persoonlijke recepten te werken, maar een eigen 
vorm voor een eigen gemoedsbeweging trachten 
te vinden. Wij zullen, als de film eenmaal klaar 
is en vertoond wordt, zo vrij zijn het resultaat 
van enkele maanden harde arbeid te 'beoor- 
delen naar de normen, die, men redelijkerwijze 
aan de filmkunst mag stellen en di^ de normen 
zijn, waarnaar Max de Haas pleegt te werken. 
Bedoeling van dit opstel en de schrifturen, die 
hierna nog zullen volgen, is dan ook geen 
andere dan de lezers, die niet tot de enge groep 
der bewuste filmvrienden gerekend kunnen 
worden, enigermate wegwijs te maken in het 
labyrinth, dat de film nog altijd is en wel blij- 
ven zal. Hier moge dan een historisch- 
aesthetisch overzicht volgen van de Filmkunst, 
waarin men voortdurend de elementen historie 
en aesthetiek met elkaar verweven zal aan- 
treffen, omdat het ene element niet van het 
andere is los te maken. 
Wij zullen trachten een en ander zo bevattelijk 
mogelijk te doen, overwegend nochtans, dat 
de moeilijkheid van de begrippen vrij wat gro- 
ter is dan de moeilijkheid der termen. 

/"\ m tot een enigszins bevredigend inzicht te 
^^ kunnen geraken in de geheimen van de 
film en dus in de beginselen, die de film- 
aesthetiek beheersen, moeten we terug gaan 
tot het allereerste begin. Wij vermelden hierbij, 
dat wij in dit overzicht ons afzijdig houden 
van enkele morele of ethische beoordeling om 
de eenvoudige reden, dat ethiek en moraal niet 
uitsluitend de film eigen behoren te zijn, doch 
alle menselijk doen en laten. Hoofdzaak in deze 
overpeinzingen blijft dus datgene, wat de film 
onderscheidt van de andere kunsten,, want 
daar ligt het geheim van deze zelfstandige 
uiting, die op haar beurt weer ondergeschikt is 
aan de ethische normen, hetgeen ik de lezers 
van dit blad niet behoef te verklaren. 
Toen dan omstreeks 1895 de eerste filmpjes 
voor het publiek werden vertoond, kon er nog 
geen sprake zijn van een kunst. De film was 
niet anders dan een technische nieuwigheid, 
die het mogelijk maakte de beweging te foto- 
graferen. Interessant verschijnsel, maar tech- 
nisch verschijnsel. Een slag minder dan de 
werkelijk, want een foto van de werkelijkheid. 
Een weergave van de werkelijkheid, maar zeker 
geen omvorming, zeker geen persoonlijke inter- 
pretatie van de werkelijkheid, nodig om de film 
tot een kunst te verheffen. Zo ver zou het 
echer eenmïfal komen en hoezeer wij het werk 
van de eerste pioniers ook moeten zien als een 

^^N^^^M^^H^^^*^»^^^^—N^^^** 

A de lezers van De 
Zwerver en alle leden en vrienden van 
de LO-LKP binnen afzienbare tijd zullen 
geconfronteerd worden met de film, die 
hun beweging en lotgevallen in beeld zal 
brengen, heeft de redactie gemeend, dat 
het nuttig kon zijn het verschijnsel „Film" 
eens wat nader te bezien. 

onbewuste werkzaamheid en hemzelf als men- 
sen, die van de filmkunst nog geen vermoeden 
hadden, toch zijn zij het geweest, die de voor- 
waarden tot de film-kunst hebben geleverd. 
Want terwijl zij bezig waren de kleine drama- 
tjes te fotograferen, die zich vóór de lens af- 
speelden, leerden zij hun instrumenten en hun 
filmobjecten vertrouwelijk kennen. Deze ver- 
trouwelijke omgang gaf hun'van tijd tot tijd 
de lust tot het zoeken van curiosa. Zij be- 
gonnen te experimenteren met de camera, met 
de mensen, de dieren en de dingen die zij op- 
namen, met de schaar en met de lijmpot. Zij 
zochten - om zo te zeggen - naar mogelijkheden 
om ongelooflijke dingen te doen, die de toeschou- 
wers konden verbazen. Bijvoorbeeld: zij plakten 
filmstroken aan elkaar, waarop afbeeldingen 
stonden, die eigenlijk niets met elkaar te maken 
hadden doch door eikaars aanwezigheid de in- 
druk maakten wèl verwant te zijn. Ergens 
namen zij met name een man op, die een deur 
binnen ging-van een eenvoudig huis en op de 
volgende afbeelding zag men diezelfde man 
in een luxueus millieu, waardoor de indruk 
werd gewekt, dat hij een paleis was binnen- 
gegaan. Een andere vondst was het inlassen 
van een meer dan levensgroot beeld tussen 
gewone opnamen, waardoor een bijzonder 
sterke expressie van dat ingelast beeld ontstond. 
Zo vond men de vergrote opname (close-up) 
uit, die later in de film Jeanne d'Arc van 
Carl Dreyer tot een triomf van de cinemato- 
grafie zou leiden. Voorts begon men de camera 
los te maken van de grond, zodat zij zich 
ging bewegen tussen de mensen en dingen en 
als het ware deel nam aan de handeling. Wat 
de verlichting betreft, begon men de waarde 
in te zien van sterke contrasten, vage scheme- 
ringen enz. En al deze vindingen bij elkaar, 
stelden de filmmakers in staat, wonderlijke 
dingen te doen, die spotten met de werkelijk- 
heid. 
De film begon haar eigen werkelijkheid te 
ontdekken. Een typisch en veel aangehaald 
voorbeeld hiervan is de volgende scène. Een 
dief vlucht voor de politie een huis binnen, 
klimt  in de  schoorsteen,  loopt  over het dak 

1 haar 
ontwikkelingsgang 

naar een andere schoorsteen, daalt af en komt 
in een kamer terecht, waar hij bij de kraag 
gegrepen wordt door een hand, die hem door 
de schoorstenen heen achtervolgd heeft en het 
uiteinde is van een arm, welke op z'n minst 
vijftig meter lang is. Ik behoef mijn lezers niet 
te zeggen, dat zoiets in de werkelijkheid niet 
gebeuren kan. Op de film echter gebeurt dat 
wèl en dit is dan een begin van de eigen 
werkelijkheid van de film. 
Breid dit voorbeeld uit tot talloze voorbeel- 
den en gij beschikt over talloze middelen om 
de toeschouwers gebeurtenissen op te dringen, 
die niet bestaan en niet eens bestaan kunnen. 
Breid het uit tot de wereld van het gevoel en 
gij kunt de toeschouwer gevoelens opdringen, 
zo fantastisch en zo onontkoombaar, dat men 
de film tot de meest suggestieve magie in staat 
moet achten. 

\Tan al deze voorbeelden met alle primitivi- 
teit, die er nog aan vast zit, tot aan de artis- 

tiek bewogen film, is slechts één stap en het is 
dezelfde stap, die- voert van de onbewuste 
pioniers naar de bewuste kunstenaars. 
Die bewuste kunstenaars stonden als het ware 
te wachten op hun beurt. In verschillende lan- 
den werd de ontwikkeling van de filmtechniek 
met grote belangstelling gevolgd door groepen 
mensen, die tot aan toe gewerkt hadden in de 
andere kunsten: bouwkunst, schilderkunst, let- 
terkunde, muziek, toneel. Zij allen hadden 
leren inzien, dat de merkwaardige mogelijk- 
heden, waarover de film beschikte, in handen 
van intelligente en bewogen kunstenaars in 
staat moest zijn tot zeer ongewone en krachtige 
uitingen en wel in die mate, dat de film, dank 
zij die eigenaardigheden, zouden kunnen ont- 
komen aan haar afhankelijkheid van de andere 
kunsten. Zolang immers de filmcamera niets 
anders zou kunnen doen dan regelrecht foto- 
graferen, dus slechts wéérgeven, wat — toneel- 
matig — vóór de cameralens geschiedde, zou 
zij nooit iets anders kunnen zijn dan een af- 
gietsel. Het schoonste drama zou dus hoogstens 

(Vervolg op pag. 2). 
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IN DE RECHTSZAAL 
l. ,Eis: Vijftien jaar met aftrek" 

Het is ter beoordeling van het gedrag in de 
oorlogsjaren van Johannes Hubertus 

Veefkind Jr. dat het Hof op 4 Febr. '49 zit- 
ting houdt. Veefkind's collega J. L. Savenije 
moet zijn beurt voorbij laten gaan, wegens 
ernstige ziekte kan hij niet voorkomen. Zij, 
die hem in Nov. '48 in Arnhem zagen, waar 
hij op een brancard de rechtszaal werd bin- 
nengedragen om getuigenis af te leggen in 
de zaak Brune, hadden toen reeds moeite in 
hem de forse militair aandoende man te her- 
kennen, die enige jaren tevoren met zoveel 
„Schwung" zijn rol speelde bij de S.D. Een 
zich in zelfbeklag uitputtend wrak is er van 
de eertijds zo forse man overgebleven. 
En hij moet inmiddels nog wel meer achter- 
uit geschipperd zijn, dat het nu zelfs onmo- 
gelijk is om hem voor te doen komen. On- 
willekeurig vraagt iemand, die mede door 
toedoen van deze „heren" in een concentra- 
tiekamp terecht gekomen is, of de Duitsers 
ook zo druk met brancards gewerkt zouden 
hebben, of zelfs een zitting zouden hebben 
uitgesteld ten gerieve van een zieke ver- 
dachte. Wie gezien heeft, hoe de Duitsers 
in Sept. '44 het Vughtse ziekenhuis leeg- 
haalden, en zelfs de zwaar zieken en zo 
juist geopereerden in veewagens laadden op 
transport naar Duitsland, gelooft zo iets niet 
erg. Enfin — wij zijn geen barbaren — en 
met deze zoete troost nemen we zonder spijt 
afscheid van Savenije. 
De zaak Veefkind werd nu naar de morgen 
verschoven.   Hij   werd   binnengebracht,   een 

iiB«Mi„ii n mtrm   ■l>^S»i^<s^«' 

Aandacht voor de Film 
{Vervolg hoofdartikel.) 

kunnen overgaan tot een fotografie van het 
drama en dus slechts een tweedehandse kunst 
zijn, of zelfs helemaal geen kunst. Vergelijk dit 
met de gramofoonplaat, die immers weergeeft 
wat een orkest speelt. Het is n.I. het orkest, dat 
de waarde aan de uitvoering verleent, niet de 
gramofoonplaat, die slechts herhaalt wat het 
orkest heeft afgeleverd. Hoe bewonderenswaar- 
dig die herhaling ook zijn kan, zij is toch 
slechts een herhaling, een weergave en zonder 
het orkest heeft de gramofoonplaat niets te be- 
tekenen, terwijl de gramofoonplaat geenszins 
een voorwaarde is voor de betekenis van het 
orkest. 
Het ligt dan ook voor de hand, dat zij die een- 
maal de filmkunstenaars zouden worden, 
slechts dan belangstelling voor het filmver- 
schijnsel konden opbrengen, wanneer de film 
met al haar potenties in staat zou zijn, zich 
volledig te plooien naar de wil en de wensen 
van de kunstenaar. En inderdaad: die bewe- 
gende camera, die vergrotingen en verkleinin- 
gen, dat spelen met licht, die willekeurige 
beeldschikking met haar eindeloze variaties en 
dus de mogelijkheid tot het verwekken van 

' rhythmische bewegingen, dat alles werd een 
grote verleiding voor de filmkunstenaar, die 
immers al die mogelijkheden geheel „naar eigen 
wil en welbehagen" kon gebruiken. 
Hoe zij dit deden, hoe zij zochten naar de eigen 
vorm van de film, hoe zij trachtten, anderen 
van de mogelijkheid ener onafhankelijke film- 
uiting te overtuigen, zullen we zien in een vol- 
gend artikel, dat de bewustwording van de 
filmkunst zal behandelen. Daarin zullen we ge- 
legenheid hebben te wijzen op de noodzakelijk- 
heid van de filmstudie, een noodzakelijkheid, 
die nog steeds urgent is, omdat — eerlijk ge- 
zegd — de filmindustrie slechts bjj tijd en wijle 
de onafhankelijkheid van de filmkunst wil 
erkennen: niet uit kwade wil, maar uit gebrek 
aan inzicht. 

magere, nog jonge vent, keurig verzorgd en 
met een onbeduidend gezicht. Ambtenaar ge- 
weest op het departement, in de oorlog ge- 
solliciteerd bij de Haagse politie, ■ gesollici- 
teerd bij de Sicherheitsdienst. 
Veefkind Sr. schijnt een grote invloed bij 
dit alles te hebben uitgeoefend — de enige 
zoon moest vooruit, promotie maken, er beter 
van worden. Veel eigen wil schijnt Veefkind 
Jr. er niet op na gehouden te hebben. Hij 
werd N.S.B.-er, en omdat hij een motorrij- 
wiel had, waar hij erg op gesteld was, ging 
hij bij de motor-W.A. teneinde het vehikel 
te mogen behouden. 
Op de vraag van de President: „Maar U 
wist toch dat Nederland met Duitsland in 
oorlog was", antwoordde hij, dat hij zich dit 
nooit gerealiseerd had  Waarop de Pre- 
sident heel sarcastisch vroeg, of hij de lagere 
school had afgelopen, want dat iedere 
schooljongen drommels goed wist waar de 
schoen wrong. 
Ook de beruchte Poos behoorde tot de ken- 
nissenkring van de fam. Veefkind. Desge- 
vraagd gaf verdachte toe, dat hij „er wel 
eens kwam", waarop de auditeur militair 
zijn geheugen opfriste met de mededeling, 
dat  hij  immers  met  een   dochter van   Poos 
getrouwd  was;     Met    hetzelfde    lijzige 
stemgeluid antwoordde de verdachte dat dit 
juist was. 
Hij solliciteerde ook nog bij de Ned. Oost- 
Compagnie, maar daar kon hij niet meer te- 
recht, omdat de Russen hem te vlug af waren, 
zij hadden Kiew, waar hij heen zou gaan, 
reeds heroverd. 
Dus ging hij naar de S.D. terug. Deed admi- 
nistratief werk, speelde tolk, hielp mede met 
huiszoekingen, provoceerde, was zelfs nog 
betrokken bij het Englandspiel, in zoverre dat 
hij gedropte containers (tonnen noemde hij 
ze) verzamelde voor zijn broodheren. Naar 
aanleiding van dit werk werd hij nog uitge- 
nodigd op een feestje van de S.D., waar 
een gedeelte van de gedropte goederen ver- 
loot werd. Veefkind won een paar sokken... 
Veefkind ■—■ de gehoorzame moffenknecht 
— die nimmer initiatief toonde, maar prompt 
gehoorzaamde en alles uitvoerde wat hem 
werd opgedragen. Niet met het kennelijk ge- 
noegen van Savenije, zich niet te buiten gaan- 
de aan schelden of slaan — maar hij deed 
het. Zoals was opgedragen. Befehl ist Befehl. 
Er was een vrouwelijke getuige a décharge, 
die vertelde, dat Veefkind een ontmoeting 
gearrangeerd had tussen haar en haar zoon, 
die bij het oprollen van de organisatie „de 
Oranje-vrijbuiters", waar Veefkind zelf ove- 
rigens een werkzaam aandeel in gehad heeft, 
gepakt was en dat hij gezorgd had, dat de 
gevangene de pakjes kreeg die zijn moeder 
voor hem gereed maakte. 
De procureur-fiscaal eiste vijftien jaar met 
aftrek. De advocaat deed zijn best om de ver- 
antwoording voor het grootste gedeelte van 
Veefkind Jr.'s gedrag op diens vader af te 
wentelen. Het is goed mogelijk. 
De indruk die Veefkind maakte was die van 
een echte Jan Salie, een weekdier zonder 
ruggegraat. 
Het laatste woord verkrijgende, betuigde hij 
zijn spijt over wat hij gedaan had tijdens de 
bezetting. 
Spijt. Maar zou hij zich één ogenblik ge- 
realiseerd hebben, of zich thans voor ogen 
kunnen stellen,' waaraan hij heeft meegehol- 
pen? Ik betwijfel het. 

CLARA. 

JA zw&cf, 
dew&cetd 

Oud Eerste Stuurman, ex. pol. del., daarna elfjarige 
handelservaring, diploma boekhouden, mod. talen 
beheersend, goed verkoper, representatief zoekt 
werkkring. Uitstekende referenties. In bezit pas- 
poort. 

(Adv. Alg. Handelsblad), 
't Wordt steeds  fraaier met de  bijzondere rechtsple- 
ging. Deze man heeft, na politieke delinquent geweest 
te zijn, een elfjarige handelservaring  kunnen opdoen. 
Hij kwam dus al in 1938 op vrije voeten. 

» 
Er zijn ons voorbeelden bekend, dat men  van de 
100 eieren slechts 2 kuikens kreeg. Zoiets moedigt 
de lust om zelf te broeden niet aan. Het gaat dan 
ook meer en meer in de richting dat de pluimvee- 
houders zelf niet broeden, maar de benodigde kui- 
kens kopen. (Nwe prov. Gron. Crt.). 

Wij  zijn  het daar niet mee  eens en achten  het een 
prachtig  staaltje  van  doorzettingsvermogen,  wanneer 
pluimveehouders de moed niet opgeven en maar op die 
honderd  eieren  blijven  zitten.  We  hadden  nooit  ge- 
dacht, dat er toch nog twee kuikens zouden komen. 

* 
De beide broers v. d. Ploeg te Haulerwijk, waren 
van hun geboorte af kaal. Zelfs hadden zij geen 
haren op hun wenkbrauwen. 

(Ons Noorden). 
Toch prettig, dat er wel wenkbrauwen waren, al zaten 
er geen haren op. Zo kan men ook een gebit zonder 
tanden hebben. Dat is nog veel lastiger. 

♦ 
De Districtscommandant der Rijkspolitie te Assen, 
]hr. Gevers Deynoot, is van mening dat de recente 
successen   van   de   hem   onderhorige   Rijkspolitie, 
voor een niet gering gedeelte te wijten  is aan de 
zeer goede samenwerking tussen de Rijkspolitie en 
de Recherchegroepen van de Gemeentepolitie. 

(Nieuwsblad v. h. Noorden). 
Wij hebben het niet erg begrepen op die zeer goede 
samenwerking van politiediensten. Alle recente succes- 
sen bij het opsporen van misdadigers zijn daaraan te 
wijten. Als de politie het nu eens zonder die samen- 
werking probeert, misschien heeft ze zich dan niets 
meer te verwijten. 

« 
Het internationale wolsecretariaat heeft bekend ge- 
maakt, dat de eerste monsters van een in Amerika 
Ontdekt voedingsproduct, dat bereid wordt uit oude 
kleren, te Londen zijn aangekomen. Men zal daar 
de gebruiksmogelijkheden  onderzoeken. 
Volgens de uitvinders mag het worden toegediend 
aan dieren en zelfs aan mensen; het zou de haar- 
groei bevorderen en een aangename smaak hebben. 
Het nieuwe product — de „botaneïne p" — zal ook 
gebruikt worden bij de bereiding van pharmaceu- 
tische   artikelen,   cosmetieken,   verven   en   kleur- 
stoffen. (Nationaal Dagblad). 

Waar zijn de dagen van Olim gebleven, toen wij op 
brandnetelsoep leefden en bessebladeren als tabak be- 
zigden? Nog even en we krijgen in het kader van het 
Marshall-plan onze portie oude-kleren-vitaminen thuis- 
gestuurd. Waarom zullen we onze oude plunje aan de 
voddenman meegeven als de kruidenier het ons straks 
weer thuisbezorgd? 
Ons devies zij:  bereid zelf uw vitaminen uit uw af- 
dankertjes! 

„óe tRoostenöe"  
De reproducties van het schilderij „De Troos- 
tende", dat aan H.M. Koningin Wilhelmina ter 
gelegenheid van Haar 50-jarige regeringsjubi- 
leum door de LO.-LKP.-Stichting en de 
GOIWN. werd aangeboden, zijn thans alle 
afgeleverd. 
De aflevering geschiedde met enige stagnatie, 
die werd veroorzaakt door enkele technische 
verbeteringen, welke aan de reproductie moesten 
worden aangebracht. Aan de uitvoering van de 
reproductie is alle zorg besteed en ze maakt dan 
ook een uitstekende indruk. 
Er is nog een klein aantal (plm. 50 stuks) over- 
gebleven. Deze kunnen nog geleverd worden 
aan ben, die bijtijds bun bestelling doen. 
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POLITIEKE DELINQUENTEN 

HUN   NOOD. 
a   al   het   voorgaande   zult U, hoop ik N reeds een indruk gekregen hebben van 

de NOOD der politieke delinquenten. Ik ga 
die nood nu nog afzonderlijk tekenen. En 
als U dan zelf nooit gevangen geweest bent, 
zet er U dan eens opzettelijk toe, U in te 
denken, wat het betekent, jaar en dag achter 
prikkeldraad te zitten, of nog erger, in een 
kale cel, helemaal eenzaam of in gezelschap 
van altijd dezelfde mensen, die ge niet zelf 
kiezen kunt, maar die U opgedrongen worden 
om mee te verkeren. En daar hebt ge dan 
niets te vertellen, alleen maar af te wachten, 
wat een ander mens U commandeert, en dat 
hebt ge maar te doen, vlug, zonder tegen- 
spreken, heel onderdanig en gedwee, al stuit 
het U nog zo tegen de borst, ja al zou het de 
ongerijmdheid zelf zijn, ja, al wordt U het 
grootste onrecht aangedaan. Want dat alles 
kan gebeuren en het gebeurt ook, want ge 
zijt GEVANGENE. En ook als de behan- 
deling naar omstandigheden goed is, al zoudt 
ge daarover niets te klagen hebben, dan blijft 
het feit bestaan van Uw volkomen AFHAN- 
KELIJKHEID. Ge moet het maar afwachten, 
ge hebt zelf niets meer te beslissen. Zie, dat 
is de diepe vernedering, die iedere gevangene 
ondergaat, afgezien van de nog onbekende 
komende straf. Dat is de grote straf op zich- 
zelf: dat een mens, die even naakt geboren is 
als gijzelf, U helemaal in zijn macht heeft en 
vernedert. Dat knauwt je ziel! 
Ik ben er dan ook altijd een paar dagen kapot 
van, wanneer ik als zieleherder een gevan- 
genis bezoek. Al is het dan maar voorarrest, 
al blijkt later de onschuld klaar, dan heeft 
intussen die opsluiting in het politiebureau 
of Huis van Bewaring haar verwoestende 
werking gedaan. Je herkent je gemeente- 
leden opeens niet meer, wanneer je ze daar 
terugvindt! 
Voor de politieke delinquenten komt daar 
nog bij de bittere tegenstelling met voorheen, 
toen ze zo 'n groot woord hadden en in hun 
overwinning geloofden, toen ze macht had- 
den en van heerschappij droomden! Wat een 
tegenstelling! 
Daar zitten dan enkel mannen bij elkaar of 
enkel vrouwen. Deze eenzijdigheid wreekt 
zich op heel het geestesleven en verruwt, ver- 
eenzaamt en verpest de mentaliteit. Deze 
mensen hebben — of hadden althans — de 
eerste jaren niets nuttigs te doen. En als 
ergens dan blijkt hier wel. dat ledigheid des 
duivels oorkussen is. Ik noem daarbij uitdruk- 
kelijk ook de sexuele nood van getrouwde 
mensen, die al die tijd het huwelijksleven mis- 
sen moeten, en die soms ondragelijke span- 
ningen in lichaam en ziel veroorzaakt! 

Ik zeg deze dingen waarlijk niet om een 
vals sentiment wakker te roepen bij ons, 

nog veel minder bij de betrokkenen zelf. Ik 
ben overtuigd, dat de internering een bittere 
noodzakelijkheid is geweest en de straf, mits 
rechtvaardig toegediend, een dure plicht is, 
van Godswege. De overheid mocht en kon 
niet anders. Maar het is en blijft een vrese- 

Inqezonden Mededeling 

Verkoudheid 
van   neus,   keel   of   borst, 

 snuift en wrtjft U weg met 

lijke opdracht, die God de mens gegeven 
heeft: rechter over andere mensen te zijn! En 
al wie daarbij betrokken is, hetzij als rechter, 
als commandant, bewaker, werkmeester of 
geestelijk verzorger, moet zich de toestand 
der gevangenen voortdurend indenken om 
billijk en rechtvaardig te blijven, ja, om mens 
te blijven in de eerste plaats. Want juist, als 
wij met zulk een „macht" over anderen be- 
kleed worden, blijkt, dat. in ieder mens een 
beest huist. Dat is de simpele verklaring van 
al de gruwelen, die in de oorlog gepleegd zijn 
in de Duitse kampen. 
Er is grote genade van God voor nodig om 
tegenover de politieke delinquenten niet in 
diezelfde zonden te vallen. En één van de 
middelen daarvoor is: zich de nood van deze 
mensen indenken, zoals Christus deed bij 
ieder, die Hij ontmoette. 
Tot die nood behoort behalve het genoemde 
minderwaardigheidscomplex (dat vaak niet 
herkenbaar is, omdat het zich verbergt uit 
een streven naar zelfharidhaving, achter het 
mom van air en bluf en groothouderij!) in de 
tweede plaats, dat deze mensen bijna alle- 
maal in zorg zitten over hun gezinnen. Die 
gezinnen zijn er menigmaal nog ellendiger 
aan toe dan de mannen zelf. Een onbe- 
schrijfelijk beeld van armoede, woningnood, 
gebrek aan kleding en dekking, heb ik in die 
gezinnen gezien. En wie bekommert zich om 
hen? Het zijn immers gezinnen vaii N.S.B.- 
ers! De buren negeren hen, de schoolkinde- 
ren plagen de kleinen, want vader zit achter 
prikkeldraad. Wat is de jeugd dan wreed 
onder elkaar. En het gemene is daarbij, dat 
vele van deze vrouwen en kinderen zelf nooi,t 
iets met het Nationaal-Socialisme te maken 
hebben gehad, soms vurig „anti" waren en 
reeds in de oorlog veel geleden hebben, om- 
dat vader de verkeerde kant uitging. Men 
moest diep respect hebben voor de stand- 
vastigheid en trouw van deze gezinnen en 
voor de wijze, waarop ze zich er doorslaan. 
Ze moesten aan alle kanten om Christus' wil 
geholpen worden. En het omgekeerde ge- 
beurt maar al te dikwijls: Ze worden door de 
hele buurt verafschuwd. 
En nu komt de grote verleiding! Want dan 
zijn er ook altijd mannen, die deze vrouwen 
wé! „helpen" willen met geld en kleren en 
meubelen, maar vraag niet voor welke prijs. 
Dan zijn er zelfs advocaten geweest, die het 
advies gaven: ga toch scheiden van die man. 
Is het wonder, dat vele vrouwen voor deze 
verleiding bezweken zijn? En de man zit ach- 
ter prikkeldraad, hij staat er machteloos 
tegenover. Ik heb dan ook bij getallen de 
mensen op mijn spreekuur gehad, wier huwe- 
lijk hopeloos kapot gegaan was. Wat komt 
er, straks bij de invrijheidstelling van die 
man, terecht; wat is er intussen van die ge- 
zinnen geworden; wat zijn de gevolgen van 
dit alles voor volk en maatschappij? 

Tenslotte de eigenlijke geestelijke nood. 
God werkt door Zijn Geest en Woord 

ook in die kampen. 
Daar is véél huichelarij, daar zijn gevange- 
nisbekeringen en er is tijdelijk „geloof", 
waarvan later niets meer gezien wordt, er is 
veel belangstelling voor de dominee uit bij- 
motieven, maar er zijn ook anderen, die in- 
zien: ik heb gezondigd. U moet daarbij be- 
denken, dat dit bewustzijn vaak heel lang- 
zaam doordringt en het   zijn   de   slechtsten 

niet, bij wie dit het geval is. U lacht erom, 
wanneer U in verslagen van rechtzittingen 
leest, dat een beklaagde antwoordt: ik heb 
nooit geweten, dat het zo erg was in de kam- 
pen, waarheen ik de mensen gebracht heb 
door mijn toedoen, ik wist niet, dat de Joden 
allemaal vergast werden enz. U lacht vooral, 
wanneer U dat leest van hooggeplaatste 
Duitsers en N.S.B.-ers. Maar het is inder- 
daad een FEIT, dat deze mensen in veel ge- 
vallen in volslagen onkunde voortleefden, die 
ons onbegrijpelijk voorkomt, die ook niet on- 
schuldig is, maar die we toch wel verklaren 
kunnen. U moet bedenken, dat ZIJ geen 
illegale pers in handen kregen, dat Zij niet 
naar de B.B.C, luisterden, of, als ze het 
deden, dan was hen ingepeperd: Dat zijn 
allemaal leugens! Precies zoals WIJ op onze 
beurt de pro-Duitse pers en radio beoordeel- 
den. Kortom, deze mensen hebben jarenlang 
vastgezeten in een net van leugens, waar ze 
nooit meer uitkwamen. En de principiële 
Nationaal-Socialisten het meest van allen. 
Die laatsten hebben hartstochtelijk geloofd 
in een ideaal, in de almachtige goddelijke 
Führer. Ze hebben alles verloren, toen Duits- 
land viel. Ze hebben hun „geloof" verloren, 
omdat ze hun God verloren hebben en dan 
blijkt, dat een mens zonder God in de wereld, 
zelfs zonder afgod, geen hoop heeft. De 
idealist wordt een gedesillusioneerde! 
Dat is de nood der politieke delinquenten. 

Wat daaraan te doen? 
Daarover in een slotartikel iets. 

B. VAN NIEUWELANDT. 

Stichting Oranje-Hotel 

Het Stich-tingsbestuur van de 
Stichting „Oranje Hotel" ver- 
zoekt om opname van het 
volgende  bericht. 

Onder de aandacht van leden en be- 
gunstigers van de Stichting Oranje 

Hotel wordt gebracht, dat ons ter ore is 
gekomen, dat enigen van hen voor de ge- 
houden Reunie op 18 September 1948, 
geen uitnodiging heeft bereikt. Wij ver- 
zoeken dan ook, allen die deze niet heb- 
ben ontvangen, ons hiervan schrijtelijk 
kennis te willen geven, opdat met de eerst 
komende reunie, hiermede rekening kan 
worden gehouden. Dit bericht is te zen- 
den aan de Secretaresse Mejuffrouw 
M. Th. C. v. d. Ent, Borneostraat 12 B., 
's-Gravenhage, tel. 555941. 
Mede wordt onder de aandacht gebracht 
voor hen die nog geen contribuant zijn 
van de Stichting, dat voor ex-politieke 
gevangenen en nabestaanden de minimum 
bijdrage ƒ 1.— per jaar bedraagt, die voor 
begunstigers ƒ 2.50. 
Voorts delen wij mede dat de Dodencel 
601 in het Oranje Hotel voor nabestaan- 
den en belangstellenden, die hieraan be- 
hoefte hebben, iedere Woensdagmiddag 
van half drie tot half vijf kan worden be- 
zocht. Velen hebben blijkbaar de bedoe- 
ling niet goed begrepen en zijn slechts 
één keer geweest. Men kan echter gere- 
geld komen bij gedenkdagen, zomede tel- 
kens wanneer men daaraan behoefte ge- 
voelt. Een verzoek daartoe is te zenden 
aan Mevrouw B. Boon—v. d. Starp, 
Voorzitster Cel Commissie, Frankenslag 
3 F., 's-Gravenhage, tel. 557864. 
Van verschillende zijden wordt er ons 
op gewezen, dat nog portretten in het 
Album de Dodencel ontbreken van vele 
verzetshelden. Allen die voor de goede 
zaak in het Oranje Hotel enige tijd heb- 
ben doorgebracht en hetzij gefusilleerd of 
afgevoerd naar Concentratiekampen of 
Tuchthuizen en daar zijn overleden, 
kunnen in bovengenoemd Album worden 
opgenomen, waartoe het portret afmeting 
8 a 9 bij 13 a 14 c.M. is te zenden aan de 
Heer I. P. A. van Voorst van Beest, Vice- 
Voorzitter Stichting Oranje Hotel, Laan 
van Meerdervoort 109 te 's-Gravenhage. 

\ 



Onvolwaardigheid    gecorrigeerd 
Er is een tijd geweest, 

waarin een volk zijn zonen, als invaliden 
teruggekeerd van het slagveld, afscheepte 
met erelint en holle woorden om hen daarna 
hardvochtig over te laten aan een lot, waarin 
bittere armoede en nationale verguizing om 
de voorrang streden. Het is nog niet zo heel 
lang geleden, dat frontstrijders, die in de ge- 

landgoed „Aardenburg" te Doorn, kon men 
eerst recht beginnen met het toepassen van 
een speciale therapie (geneeswijze), waar- 
door verminkte militairen zo niet tot geheel 
volwaardige dan toch tot volwaardiger ar- 
beidskrachten konden worden geschoold. 
Men ging daarbij uit van de gedachte, dat 
de patiënt er niet was door hem van zijn ver- 
wondingen te doe£ genezen, om hem daar- 

Revalidatie op ,,Aardenburg' 
r 

vaarlijkste bressen armen en benen lieten af- 
schieten ten gerieve van de rijke have der 
„thuisfronters", na het gevaar te hebben be- 
zworen, voortaan de kost moesten verdienen 
met veters en kamferballen of, erger nog, met 
deur-aan-deur-demonstraties van lege broeks- 
pijpen en zwabberende hemdsmouwen. 
En het is eerst sinds kort, dat men de nood- 
zaak en de plicht is gaan inzien van een 
menswaardige verzorging van diegenen, die 
bij het uit het vuur halen der door een geheel 
volk zo zeer begeerde „kastanjes" zwaar 
werden gekwetst en zich daardoor tot perma- 
nente hulpbehoevendheid zagen gedoemd. 
Zeker, men is het (zo waar) gaan inzien, zij 
het ook langzaam, o, zo langzaam en al heeft 
het daarna ook nog jaren moeten duren eer 
aan dat gelukkig steeds meer veld winnende 
inzicht de eerste (zure) vruchtjes ontsproten. 
De invalide oud-gedienden aten er wel niet 
met onverdeeld genoegen van, maar, «— niet 
waar ■— men kon de levensvoorwaarden voor 
dat soort lieden toch moeilijk zo gunstig ma- 
ken, dat een situatie zou ontstaan, waarin 
men zich met een brede glimlach om de lip- 
pen aan het pensioenhout liet nagelen door 
zich met het oog op de rooskleurige toekomst 
zuiver voor eigen genoegen in armen of 
benen te laten schieten. Voorshands behoeft 
echter voor het intreden van een dergelijke 
situatie nog niet te worden gevreesd. Dit ter 
geruststelling van de toch al overbelaste be- 
lastingbetalers. 
Toen wij nog 1945 schreven zat het mens- 
dom nog altijd te kleumen (behoorde dit al- 
thans te doen) bij de armzalige gedachte, dat 
— terwijl het oorlog voeren tot in de perfec- 
tie was „geregeld" — de sociale zorg voor de 
ellendige gevolgen ervan daarbij eeuwen was 
ten achter gebleven. Te verheugender is 
daarom de activiteit, die in de jongste jaren, 
onder invloed vanwat op dit terrein in Enge- 
land en Amerika werd gedaan, ook in ons 
land tot ontplooiing is gekomen, waardoor 
op een deel van de achterstand als met reu- 
zenschreden wordt ingelopen. Het is interes- 
sant om te vernemen, hoever men hier te 
lande in korte tijd is gevorderd en daarom 
wensen wij U iets te vertellen over het militair 

Herstellings- en Trainingscentrum 
„Aardenburg *. 

Reeds direct na de bevrijding van het Zui- 
den werd op initiatief van de Stoottroe- 

pen het herstellingsoord „Bosch en Ven" te 
Oisterwijk ingericht. Toen het in Augustus 
1946   werd   overgeplaatst   naar   het   fraaie 

na als een voor de rest van zijn leven onbruik- 
bare kracht aan de Pensioenraad af te leve- 
ren. 
Een jonge kerel, zo redeneerde men, heeft 
hogere idealen dan met het brood zijns be- 
scheiden deels de maag bij de gratie van zijn 
verzorger te vullen; hij wil zijn lichaam, zijn 
handen, zijn voeten) hoe gebrekkig ook, stel- 
len als een instrument in dienst van zijn 
werkzame geest, die hem aanspoort te schep- 
pen, te werken om daardoor nog iets te be- 
tekenen, iets te kunnen bijdragen aan het 
welzijn van zich zelf, van zijn gezin, van zijn 
volk, inplaats van als een nutteloze te staan 
buiten het arbeidsproces. Doch hoe de moge- 
lijkheden te realiseren voor iemand, die arm 
of been mist, om weer deel te krijgen aan de 
rijke zegeningen van noeste, eerlijke arbeid? 
Zal hij niet altijd als de onvolwaardige wor- 

den beschouwd, als iemand, tegen wie je <— 
nou ja — in het oog lopend vriendelijk en 
voorkomend doet, maar die je verder, voor 
zover het niet al te zeer met het goede fat- 
soen strijdt, links laat liggen, omdat je er in 
de practijk zo weinig aan hebt? 
Het scheen inderdaad lange tijd onmogelijk 
om een bevredigende oplossing • voor deze 
mensen te vinden, maar de wetenschap liet 
zich niet door de moeilijkheden afschrikken. 
Zij toog aan het werk en men vervaardigde 
kunstledematen, eerst alleen van nut voor het 
gemakkelijker bewegen van de gebrekkigen, 
later meer geperfectionneerd, waardoor het 
gestelde ideaal: wederopneming in het ar- 
beidsproces, voor een goeddeel kon worden 
bewerkstelligd. Iemand, die door zijn opge- 
dane lichaamsgebreken voorheen gedoemd 
was tot een onzalig nietsdoen, wordt thans 
voorzien van b.v. een kunstarm (prothese), 
waardoor hij, dank zij de ingenieuze samen- 
stelling en vergevorderde chirurgie, na veel 
oefening, voor zich geheel of gedeeltelijk het 
brood weer kan verdienen. Het zal niet nodig 
zijn om te wijzen op de geweldige morele 
waarde, die een dergelijke revalidatie voor 
de betrokkenen betekent. De deprimerende 
gedachte van onvolwaardigheid, van het: 
ik kan niets meer, ik ben een dood lid aan 
het maatschappelijke lichaam, een para- 
siet, verdwijnt en men zal weer plezier 
krijgen in zijn werk, omdat men een 
nieuwe taak heeft ontdekt. Het kost, 
voordat men zover is, enorme inspanning, 
zowel van de patiënt als van het verplegend 
personeel, maar met de tanden OD elkaar 
komt men er. 

IN   DE   POTTENBAKKER IJ 



Aanzets tukken 
voor een 
onderarm-prothese. 

Jansen, zonder beneden-arm. 

Wij willen Jansen, (laten we hem zo noe- 
men), oorlogsgewonde, eens volgen op 

de weg naar re-validatie. In Indonesië greep 
hij in een booby-trap en dat kostte hem, 
naast een aantal andere verwondingen, een 
deel van zijn arm. Hij zei niet veel toen hij 
in het hospitaal van de eerste operatie weer 
bij kennis kwam en toen de dokter hem ver- 
telde, dat alles nog wonderlijk goed was af- 
gelopen („je had ook alleen je nu vermiste 
hand over kunnen houden", deed ie „opmon- 
terend"), lachte hij maar wat tussen de pij- 
nen door. Maar achter zijn gerimpeld voor- 
hoofd vierden helse toekomstgedachten een. 
zondig en dreunend feest. 
Zijn gezin, vrouw en twee kinderen -- zijn 
pas begonnen timmermansbedrijfje — een 
lege mouw, wapperend in de wind, — lieve 
mensen, beste mensen, die: „ha, die Jansen" 
zullen zeggen en onderwijl meewarig pogen 
naar iets te turen wat er niet is, maar wier 
blikken zich toch steeds weer zullen hechten 
aan de 'arm, die er ook niet is — o. God, O 
God, ik snap het niet  wat nou — 
Hij werd gerepatrieerd, kwam weer in een 
hospitaal en werd nogmaals geopereerd. 
Toen hij kort daarop naar Aardenburg werd 
gezonden, droeg hij nog geen kunstarm. „Zo 
jong", had de* dokter bij het afscheid nemen 
gezegd, ,,je bent weer heel en nou maar als 
de    gesmeerde      eh      dinges    naar 
Doorn. Daar krijg je de prothese en dan 
maar oefenen." 
Een beetje onwennig keek hij naar al het 
nfeuwe. Het viel hem op het eerste gezicht 
niet tegen. Er waren nog een paar honderd 
klanten, net als hij, met gedeeltelijk ook kunst- 
armen en kunstbenen. 
Ze zeiden: „ha, die Jansen", maar ze keken 
rustig naar zijn arm. Niemand, die er iets bij- 
zonders in zag, alles was doodgewoon en er 
werd zakelijk over gesproken. Hijt'kreeg arm- 
oefeningen, massage, bestraling en wat niet 
al en na enkele weken viel het hem op, dat 
zijn arm met recht een kunst-arm mocht wor- 
den genoemd, want de dokter beweerde, dat 
hij over enige maanden weer aan het werk 
zou kunnen gaan. Jansen was er nog niet zo 
heel zeker van, al constateerde hij dagelijks 
vorderingen, maar — om kort te gaan — zes 
maanden later was hij inderdaad weer aan 
het werk. Dank zij de omscholing en zijn 
technische aanleg, bleek hij een goed teke- 
naar te zijn geworden- 

Goed 200 patiënten 

plegen regelmatig in Aardenburg te verblij- 
ven, met een gemiddelde duur van drie 
maanden. Niet alleen verpleegt men er ge- 
repatrieerde OVW-ers, ook de soldaat, die 
op de stormbaan te Hooghalen   zijn   been 

heeft gebroken kan er voor de nodige mas- 
sages terecht en zelfs neemt men de laatste 
tijd burgers op, die zich uiteraard net als de 
militairen, hebben te houden aan de door de 
commandant ingestelde „Inwendige Dienst". 
Dienst, zult U willen vragen, is er ook daar 
nog dienst? Inderdaad, en allen hebben daar- 
aan mee te doen. ledere patiënt heeft een 
weekkaart, waarop voor elke dag staat aan- 
gegeven hoe hij zijn tijd tussen negen en vijf 
uur heeft door te brengen. Voor sommigen 
staat er bijna niet anders dan rust op, maar 
voor anderen geldt: met kunsthand zware 
boomstronk doorzagen, aan de lus voor een 
spiegel lopen, toesteloefeningen enz. Alles 
gaat op de klok en wee degene, die zich zon- 
der reden onttrekt aan de voorschriften. 
Spierpijn is geen reden, dan maar de tanden 
op elkaar. Voor sentimentaliteit is hier geen 
plaats, arme stumperds kent men er niet, men 
moet mee, hoe zwaar het soms ook valt. De 
maatschappij, waarin men te zijner tijd weer 
wordt opgenomen is ook niet zachtzinnig en 
daarop moeten de patiënten in de eerste 
plaats weer ingesteld raken. Wat t.a.v. her- 
stel der lichamelijke functies soms wordt be- 
reikt door de nauwe samenwerking tussen 
doktoren en het hoofd van de afdeling ar- 
beidstherapie, waarbij de modernste metho- 
den worden toegepast, grenst aan wonderen. 

* 
De maatschappij in. 

Zodra het functieherstel van het gewonde 
lichaamsdeel   is   herkregen,   wordt   naar 

een   passende   werkkring   omgezien.   Som- 

migen zullen weer in het oude beroep 
terug kunnen keren, anderen moeten zich 
omscholen, bv. op de rijkswerkplaatsen te 
Utrecht of elders. Een en ander wordt be- 
oordeeld door de doktoren en de testafdeling 
van het Gewestelijk Arbeidsbureau. Heeft 
een vroegere molenaar, die beide benen heeft 
verloren, lust en aanleg voor een administra- 
tief beroep, dan krijgt hij zijn kans en wenst 
een vroegere kantoorbediende zijn kunst- 
hand te gebruiken om als „centralist" te 
gaan werken, dan worden de mogelijk- 
heden daartoe gevonden. Afgezien van de 
grote morele en materiële waarde, die dit alles 
voor de betrokkene zelf zal hebben, mag ook 
wel worden gewezen op het belang, dat de 
gemeenschap bij een dergelijke re-validatie 
heeft. In de Verenigde Staten heeft men be- 
rekend, dat een invalide de staat jaarlijks ge- 
middeld 300 tot 500 dollar kost. De re- 
validatie kost gemiddeld 300 dollar in één 
keer. Een ander sommetje. Neem aan, dat 
iemand invalide wordt op 25-jarige leeftijd. 
De gemiddelde leeftijd bedraagt 55 jaar. 
Door arbeidsherstel weet de man ƒ 2000,— 
per jaar te verdienen. Over dertig jaren 
wordt dit ƒ 60.000,—. Voor duizend pen- 
sioengerechtigden of verzekerden (Rijksver- 
zekeringsbank) is dat 60 millioeiï gulden. 
Daarnaast moet dan nog worden gelet op de 
arbeid van al deze mensen, die weer ten goe- 
de komt aan de gemeenschap. Het is dus 
geen wonder, dat de Rijksverzekeringsbank 
en andere instellingen op dit gebied groot 
belang stellen in het vraagstuk van arbeids- 
herstel. 

(Vervolg op pag. 8) 
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In het 
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Een rechterlijke instantie hoont alle goede Nederlanders 

De Raad van Beroep voor de Perszuivering 
trapt allen, die  in  het verzet  vóór  gingen* 

r 
V.. 

„Wij moeten tezamen de geest overwinnen die spreekt uit de handelingen en nalatigheden, welke in 
de jaren van oorlog en bezetting de weerstand hebben belemmerd en zelfs vele goede Nederlanders 
het leven hebben gekost, en die thans nog in ons volk   rondwaart" 

(H.M,   Koningin    Wilhelmina bij de aankondiging van  haar troonsafstand.) 

Heeft het wel zin nog eens in te gaan op 
het onrecht, dat de Raad van Beroep 

voor de Perszuivering in zijn uitspraak be- 
treffende „De Telegraaf" heeft gepleegd, nu 
'n groter, wereldomvattend onrecht de harten 
met verbijstering vervult? Wij stelden deze 
vraag op de avond dat bekend werd, dat 
tegen de grote strijder voor de vrijheid van 
geweten, tegen de „onruststoker" Kardinaal 
Mindszenty de hoogste straf werd geëist 
en wij waren geneigd het onrecht te laten 
voor wat het was, ware het niet, dat in de 
uitspraak van de langzamerhand berucht 
geworden Raad van Beroep een zodanige 
weerzinwekkende werkelijkheid ligt ver- 
scholen, dat zwijgen een grove nalatigheid 
zou inhouden. Wij kunnen niet zwijgen en 
wij mogen niet zwijgen! 
Als wij dan thans weer gaan spreken en weer- 
om gaan getuigen van onze verontwaardi- 
ging, zij vastgelegd dat de toegestane her- 
verschijning van een blad onder de naam 
„De Telegraaf" ons als zodanig niet inte- 
resseert. Ons raakt alleen de motivering, 
waarmee het naamsverbod, door de Perszui- 
veringscommissie uitgesproken, is ongedaan 
gemaakt. Die motivering nu is ontstellend, 
doet de vuisten ballen van verontwaardiging 
telkens als men haar leest. Want nadat de 
Raad heeft vastgesteld dat het aantal lezers 
van ..De Telegraaf" en „De Courant-Het 
Nieuws van den Dag" veel groter was dan 
van alle of bijna alle Nederlandse bladen, 
gaat zij verder: 

„Dit had enerzijds tot gevolg, dat de verkeerde 
artikelen door velen werden gelezen, maar dat 
bracht anderzijds mee. dat het staken van de 
uitgave onder een belangrijk deel der bevolking 
teleurstelling zou hebben gebracht. In de be- 
narde jaren der bezetting kon het dagblad in 
vele opzichten een rustigmakende invloed heb- 
ben. Het dagblad is een geestelijk verkeers- 
middel, door de berichten over voedsel en 
distributie en [inanciën, door de advertenties 
en ook doordat de lezer de voorvallen van alle 
dag op een licht verteerbare wijze opgediend 
krijgt. Het zou niet als een dienst aan hef cou- 
rantenlezend publiek bewezen kunnen worden 
beschouwd, als „De Telegraaf' en „De Courant- 
Het Nieuws van den Dag" hadden opgehouden 
te verschijnen. 
Het publiek zou dan grotendeels aangewezen 
zijn op echte N.S.B.-couranten of bladen, die 
onder leiffing van een N.S.B.-hoofdredacteur 
door Duitse propaganda beheerst werden." 

Geef, dit lezend, nog geen uiting aan op- 
stormende verontwaardiging. Overweeg eerst 
de consequentie waartoe dit, aan droeve dui- 
delijkheid niets te wensen overlatend stand- 
punt voert, een consequentie waaraan niet te 
ontkomen is en waaraan de Minister van O.K. 
en W., gezien het tol dusverre door zijn mi- 
nisterie gevoerde persbeleid, zeker gaarne zal 
voldoen. Zij houdt niet meer of minder in dan 
het onmiddellijk verbod van de kranten die 
tijdens de bezetting, vrijwillig dan wel ge- 
dwongen, ophielden te verschijnen. Immers 
dit ophouden sluit in dat zij hun lezers in de 
steek lieten en deze naar alles rust behoeven- 
den „teleurstelling" brachten, een en ander 
als gevolg van hun onrustverwekkende 
houding. 
Bovendien zal ook moeten worden overge- 
gaan tot een vervolging van de, hun werk ge- 
staakt hebbende of in kampen terecht geko- 
men journalisten en wel op grond van het feit. 

dat zij — zoals de Kleine Krant van ,.De 
Groene" venijnig spot — de bladen, waaraan 
zij waren verbonden, hebben bemoeilijkt in 
hun streven de bevolking rustig te houden en 
er mede oorzaak van waren dat het couran- 
tenlezend publiek geen dienst werd bewezen. 

Men beschouwe dit niet als een kwalijke 
spotternij bij een ernstige zaak. De Raad 

van Beroep immers dwingt tot het trekken 
van deze conclusie omdat zij, het verderfelijk 
achtend, dat het publiek grotendeels aange- 
wezen zou zijn op echte N.S.B.-couranten of 
op bladen onder leiding van een N.S.B.- 
hoofdredacteur, er niet aan kan ontkomen de 
bladen, die zich de toorn van de mof op de 
hals haalden en daardoor werden geëlimi- 
neerd, te laken. 
Helaas, deze morbide opvatting van de Raad 
van Beroep reikt verder dan het perswezen. 
Zij is niet alleen een verbijsterend richtsnoer 
voor een, tijdens een bezetting, te voeren 
journalistiek beleid, zij is mede een oordeel 
over het gedrag van velen tijdens de heer- 
schappij van de tiran, een oordeel dat niet 
anders dan een vuige hoon van het verzet ge- 
noemd kan worden. 
Als de Raad de „rustig makende invloed" 
van de pers beloont met de opmerking, dat 
deze het motief is dat het niet staken van 
een krant-met-gif wettigt, geeft hij een trap 
aan allen die het als hun hoogste plicht be- 
schouwden het verzet wakker te houden, dan 
hoont hij allen die in woord en daad en ge- 
schrift het volk van Nederland opwekten niet 
te dulden, niet rustig te blijven, niet te onder- 
gaan. Deze Raad acht het prijzenswaardig 
dat we rustig zouden zijn gebleven toen de 
Joden werden weggeranseld, toen de vak- 
beweging werd verkwanseld, toen de arbei- 
ders werden geronseld, toen de radio en de 
kranten vergif braakten over de Londense 
emigranten kliek. Rustig blijven, rustig blij- 
ven en heil zij het dagblad dat „in vele op- 
zichten een rustig makende invloed kon heb- 
ben". 
De illegale bladen — tientallen doden bij het 
Parool, tientallen doden bij Trouw — moe- 
ten wij op grond van de uitspraak van de 
Raad van Beroep onruststokende pamfletten 
noemen, libellen die het tegendeel deden van 
wat de brave Nederlandse pers deed: onrust 
veroorzaken. 
Men beschouwe Kardinaal De Jong niet lan- 
ger als de grote voorman van het kerkelijk 
verzet; zijn herderlijke brieven zijn obscure 
geschriften, die het volk in de kerken uit de, 
door de dagbladen gekweekte, zo zeer ge- 
wenste rust haalden. De synode? Een troep 
onrustzaaiers, niet waard de rustigmakende 
Telegraaf te lezen, niet waard de „voorval- 
len van alle dag" •— en dat waren toen de 
moorden op dominees, joden, helden van het 
verzet — op een lichtverteerbare wijze opge- 
diend te krijgen. 
En het boekje sterkende, stalende redevoe- 

[Ingexonden Mededeling.) 

RUKEHAKDEH 
Ruwe    huid,    Schrale    lippen, 
PUROL verzacht en   geneest! 

ringen van de Moeder des Vaderlands? Wat 
was dat? Wat waren die vlammende protes- 
ten, die aansporingen om niet te berusten, 
om zich te verzetten, om de lome rust van 
zich af te werpen? Wat was het? Geef zelf 
het antwoord Raad van Beroep en wees dan 
zo consequent U aan Uw standpunt, neerge- 
legd in de uitspraak betreffende „De Tele- 
graaf" te houden! 

Wij aanvaarden ■— behoeven we het nog te 
zeggen? ■— de opvattingen van de Raad van 
Beroep niet. Wij zullen er niet in berusten 
dat deze hoon van het verzet, deze belediging 
van de onrustzaaiers, die de dood voor het 
vuurpeloton vonden, onweersproken blijft. 
Wij zullen protesteren en blijven protesteren 
tegen een dusdanige opvatting van een door 
de regering samengesteld rechterlijk college. 
En wij herhalen wat het dagblad „De Rotter- 
dammer" aan de regering vroeg: een woord 
van opheldering. 
Wij herhalen deze vraag aan onze regering 
omdat deze verantwoordelijk is voor de sa- 
menstelling  van  de   Raad  van  Beroep. 

In dit verband herinneren wij aan het debat 
in de Tweede Kamer over de Raad van 

Beroep bij de vorig jaar gehouden interpel- 
latie Burger. De grote meerderheid van de 
volksvertegenwoordiging heeft toen duidelijk 
laten blijken, dat zij de uitspraken van de 
Raad van Beroep in strijd achtte met de nor- 
men in de wet Noodvoorzieningf Perswezen 
neergelegd. Wat is daarna gebeurd? Minis- 
ter Gielen deed niets en de Raad van Beroep 
ging onder het devies „wie doet me wat" 
door, daarbij o.a. het „certificaat" gevend aan 
lieden, die voor 10 jaren uit de kiesrechten 
waren ontzet. In December j.1. bij het begro- 
tingsdebat heeft Minister Rutten toegezegd, 
dat in de reeds maanden durende vacatures, 
ontstaan door het om principiële redenen be- 
danken van twee leden van de Raad van 
Beroep (zij hadden de brui gegeven aan de 
rechtspleging die de Raad er op na houdt) 
spoedig zou worden voorzien. Wat is er 
sindsdien gebeurd? Niets! Dit zijn feiten die 
tot wantrouwen voeren, een wantrouwen dat 
versterkt wordt door het antwoord van Mi- 
nister Rutten op de vragen van de heer Bur- 
ger inzake de benoeming van de heer Nieu- 
wenhuis als lid van de Persraad. 
De heer Nieuwenhuis was door de Commis- 
sie voor de Perszuivering tot de dag van de 
uitspraak ontzet (in feite 1^ jaar) o.a. om- 
dat hij ten tijde van het hoofdredacteur- 
schap van de S.S.'er Hoogterp aan „Het 
Handelsblad" had meegewerkt en lovende 
beschouwingen had geschreven over tentoon- 
stellingen van het werk van Duitse soldaten. 
Geen wonder, dat de heer Burger over deze 
benoeming jyragen stelde. Immers het is toch 
verbijsterend, dat iemand die een ontzetting 
voor zijn journalistieke arbeid tijdens de be- 
zetting heeft gekregen, in het belangrijkste 
college op persgebied terecht komt. Minister 
Rutten gaf in zijn antwoord aan de heer Bur- 
ger ter verdediging van deze benoeming o.a. 
te kennen, dat naar het oordeel van de Com- 
missie voor de Perszuivering het uitgezuiverd 
zijn inhoudt, dat er geen beletselen meer zijn 
om eens „ontzetten"uit functies, in het perswe- 
zen te weren. Maar de Minister en zeker de 
afdeling Pers van zijn Ministerie had kunnen 
weten dat de Commissie voor de Perszuive- 
ring ten aanzien van de benoeming van door 
de Commissie ontzette journalisten of andere 
figuren op persgebied;*een zeer duidelijk 
standpunt heeft ingenomen. De journalisten, 
die ongeveer een jaar geleden de zitting van 
de Raad van Beroep, waarop het beroep van 
de secretaris van de N.D.P. werd behandeld, 

(vervolg op pag. 8) 



in   memoRiAm 

Koenraad 
Rozendaal 

<Kocn> 
Gcb. 19-4-1911 

Gef. 16-7-1944 te 
Overveen 
Tuinder 

Corncïis ten Hoope 
<Chris> 

Geb. 28-11-2906 
Gef. 17-7-1944 te 

Overveen 
Politieagent 

Nicolaas Johannes 
Jonk 

(Chris de Vries) 
Gcb. 13-10-1919 

Gef. 3-10-1944 te 
Overveen 

Landbouwer 

■; 

Willem Stolp 
<Wim> 

Geb. 24-1-191S 
Waarschijnlijk   5-9-1944 

gef.  in Vught 
Landbouwer 

Willem Hendrikus 
Johannes v.d. Spek 

Geb. 3-7-1921 
Gef. 16-7-1944 te 

Berkel en Rodenrijs 
Chauffeur 

Joris Ruyter 
<Jos> 

Geb. 23-3-1925 
Gef.  6-2-1945  te 

Hoogfcarspel 
Student 

zij waRen steRken öm hi] öie een staö inneemt.... 

Vandaag 12 Februari, wordt te Edam een monument onthuld ter nagedach- 
tenis aan de twaalf gevallenen van de KP.-Waterland. Hoewel enkelen hunner 
reeds eerder in deze rubriek werden vermeld, meende de redactie deze 
gelegenheid te moeten aangrijpen om hen allen nog eens gezamenlijk op deze 
plaats (in dit en het volgende nummer) te memoreren. In onderstaande 
regelen wordt een kort overzicht gegeven van de geschiedenis van de KP- 
Waterland. 

Zoals in bijna alle gevallen werd ook de KP.-Water- 
land geboren uit de in LO.-kringen heersende bon- 

kaartennood. Terwijl het getal der onderduikers immer 
stijgende bleef, werden de moeilijkheden om maandelijks 
aan het benodigde bonkaartenquotum te komen steeds 
groter. Wilde het werk voortgang kunnen, vinden, dan 
moest er op korte termijn een oplossing voor de schier 
dagelijks moeilijker wordende problemen worden gevon- 
den. Men vond die' oplossing, nadat enkele Purmerendse 
medewerkers de hoofden bij elkaar hadden gestoken: op- 
richting ener KP. 
Deze oplossing, die nu voor ieder die dit leest bijna van- 
zelfsprekend schijnt te zijn, was in die tijd niet zo voor de 
hand liggend, niet zo gewoon als het nu door iedere 
Nederlander wordt gevonden. Integendeel, zij was van 
zeer diep ingrijpende aard voor de betrokkenen; zelfs het 
besluit alleen al was een daad, in waarde hoog uitstekend 
boven de daden, die in deze tijd de roem en de glorie tot 
zich weten te trekken. Want deze oplossing, dit besluit, 
betekende voor de jongemannen, die er zich achter durf- 
den stellen, op dat moment de volledige opoffering van 
eigen belangen, van eigen wensen, van alles wat hun hef 
was, ja, desnoods, van eigen leven. 
En welk een algehele innerlijke omwenteling was er no- 
dig in de harten van mensen, die de vrede en het recht 
lief hadden, om een klein, onnozel wapen op te heffen 
tegen gans een leger, dat zich ,— met een volledig arse- 
naal van de krachtigste moordwapens — onoverwinnelijk 
achtte. 
Scheen hun besluit in die dagen niet onsterfelijk belachelijk, 
volkoanen gespeend van alle werkelijkheidszin? In de ogen 
van het grootste deel van de nog slechts angst kennende 
bevolking was hun daad inderdaad waanzin, maar de 
jongens wisten wat ze deden. Zij vernamen nog andere 
geluiden dan het angstaanjagend gekras van de Duitse 
adelaar en het laffe gedaas van de hun eer vergetende 
slappelingen; zij vernamen boven alles uit de luide stem 
van hun geweten en slechts daarnaar konden zij luiste- 
ren. Voor hen bestond er geen halt meer of het moest het 
halt zijn, dat God Zelf hen eens toe zou roepen. 
Het was vanuit deze gesteldheid, dat ze aan het werk 
togen om op te komen voor allen, die werden verdrukt. 
Na weloverwogen voorbereidingen overvielen zij het 
eerste distributiekantoor op 17 Maart, dat te Edam. Het 
gelukte en de buitgemaakte bonkaarten boden vele nieuwe 
mogelijkheden voor het verzorgingswerk. Nieuwe overval- 

R 

len volgden in een bonte verscheidenheid en de KP.- 
Waterland — tot September 1944 KP.-Purmerend ge- 
heten      verwierf   zich   grote  vermaardheid.   Waar   men 
nu nog in LKP.-kringen spreekt over de KP.-Noord- 
Holland, daar bedoelt men, naast de KP. van Frits Conijn 
uit Alkmaar, de KP.-Purmerend. 

ond de Septemberdagen van 1944 onderging de ploeg, 
die slechts een gering aantal kern-werkers telde met 

daarnaast een veel groter aantal her en der verspreide 
losse medewerkers, contacten, politierelaties etc, een 
flinke uitbreiding door het oprichten van nieuwe ploegen 
in de plaatsen Edam, Monnikendam, Volendam, De Beem- 
ster, De Rijp en Oostzaan met als doel: medewerking bij 
de algemeen verwachte laatste bevrijdingsacties. In de 
loop van September en October '44 kwamen de ploegen 
tot stand. 
Onder zeer moeilijke omstandigheden en met gebrekkig 
materiaal werden de „recruten" geïnstrueerd en opge- 
leid tot goede soldaten. Toen de bevrijding op zich liet 
wachten moest de nieuwe ploegen ander emplooi worden 
geboden. Dit werd gevonden in de droppings, die in 
Waterland geheel onder auspiciën van de KP. plaats 
vonden. 
Intussen waren grote verliezen aan mensenlevens niet 
uitgebleven. Willem Stolp, — hoewel niet tot de KP.- 
Waterland behoord hebbende moet hij worden gerekend 
tot de wegbereiders voor deze ploeg — werd door zijn 
arrestatie op 14 Febr. '44 het eerste slachtoffer. Op 28 Juni 
'44 viel Niek Jonk te Amsterdam in handen van de SD., 
welke arrestatie direct werd gevolgd door die van de 
ploegleider: Koen Rozendaal. Deze werd de dupe van het 
bekend geworden verraad van Brune. Reeds op 14 Juli 
d.a.v. werd Cor ten Hoope, een politieambtenaar, tijdens 
de mislukte overval op de Weteringsschans te Amsterdam 
verwond en mét vele anderen (onder wie Johannes Post 
en Arie van Dijk) gearresteerd. In October moest Van der 
Spek de hoge tol voor zijn vrijheidszin betalen, toen hij 
te Berkel (Z.-H.) zonder vorm van proces op straat werd 
neergeschoten; en als laatste in dit jaar moest ook Joris 
Ruiter met het verlies van de vrijheid voor zijn moedig 
gedrag boeten. 
Alle genoemden werden gefusilleerd. 
Zij waren — naar het woord van de spreukendichter — 
moediger gebleken dan hij, die een stad inneemt, want zij 
hadden zichzelf overwonnen.... 

(Wordt vervolgd). 
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INLICHTINGEN. 

Wie is bekend met het bestaan van het 
voormalig concentratiekamp 

HINZERT 

te   Beuren—Hinzert   bij   Hermeskeil   in 
Friesland. 
Uit piëteitsoverwegingen wordt elke in- 
lichting   hierover,   hoe   gering   ook,   ten 
zeerste op prijs gesteld. 
Brieven s.v.p. te richten aan het bureau 
van de Redactie. 

Onvolwaardigheid gecorrigeerd 
( Vervolg van pagina 5) 

Hier ligt ongetwijfeld een grote taak voor 
enkele ministeries en de volksvertegenwoor- 
diging om te stimuleren tot heil van geheel 
ons volk. 

* 
Worden de verdiensten afgetrokken 
van het pensioen? 
Over het algemeen wordt dit billijk geacht. 

Het probleem zit echter in de mate, 
waarin dit gebeurt. De Bond van Nederland- 
se Militaire Oorlogsslachtoffers (B.N.M.O.) 
streeft er naar 30% van het inkomen uit ar- 
beid of bedrijf vrij te laten van aftrek en zo 
mogelijk met een minimum van ƒ 100,— per 
10% invaliditeit. Dat zal de stimulans tot 
werken vergroten. Bovendien dient een be- 
hoorlijke levenslange vergoeding voor een 
zware lichamelijke handicap — wat men ver- 
der door eigen energie ook moge verdienen —■ 
te worden verstrekt. Deze materie is nog niet 
geregeld en het zal nodig zijn, dat het 
Ministerie van Oorlog deze taak spoedig 
aanpakt. Laten anders een paar kamerleden 
zich achter de wensen van de B.N.M.O. 
stellen. 

Een taak voor iedereen. 
De werkers van het herstellingsoord doen 

van hoog tot laag hun uiterste best de 
overgang van de patiënten naar een nieuwe 
werkkring zo vlot mogelijk te doen verlopen. 
Zij Bouwen de brug, waarover de door hen 
verzorgden weer in de normale samenleving 
dienen te worden opgenomen. Hoe zal Ne- 
derland zijn zo zwaar getroffen zonen be- 
groeten? Afwerend met allerlei bedenkingen 
en niet van zins de helpende hand te bieden? 
Of met blijdschap, dankbaar, graag bereid 
hun de kans te geven, waarop zij recht heb- 
ben? Het voorzichtige antwoord is hier bijna 
ondenkbaar. De bedrij f leiders moeten eens 
wat durven wagen en de vakverenigingen 
mogen niet weigeren deze mensen toe te la- 
ten in het jaarlijkse opleidingsquotum. Niet, 
dat er tot nu toe veel redenen tot klagen zijn, 
maar de tijden veranderen snel. De vraag 
naar personeel wordt met de dag minder. 
„Indonesië" is nu nog actueel en ons volk 
staat vrijwel in zijn geheel achter onze solda- 
ten, mede om hun moedig en beheeust optre- 
den. Maar het zal er op aankomen, dat ons 
volk bij de voortduur zijn hart openstelt voor 
deze mannen. En dit niet door misplaatst 
medelijden en klagen op hooggestemde woor- 
den. Geen invalide, die met hol gedoe ge- 
baat is. Zie het probleem nuchter, doe iets 
concreets en geef voorrang, waar voorrang 
gegeven dient te worden. Laat het desnoods 
een paar gulden op de verlies en winstreke- 
ning schelen (hetgeen lang niet altijd het 
geval zal blijken te zijn), maar bedenk dan, 
dat daarmee de voldoening en het geluk zijn 
gekocht van een medemens, die in het belang 
van ons allen met een heel wat grotere debet- 
post te kampen heeft gekregen. 

(Ingezonden Mededeling) 
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De  kou-   en   pijnverdrijvende  tablet 
In buisjes van 40 en 75 et. 
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VOOR DE 
BOVENSTE 
PLANK? 

BLUBBER. 

ƒ. W. Hof wijk — Uitgeverij 
De Toorts   —   Heemstede. 

f TT Tas een frisse morrege. 
VV Oferal kwinkeleerden 

de mussies en de sessies in 
het groene /o/er, c/i....., 
(gaat 't zo goed, meester?). 
Een angstige spanning eeft- 
ter hing ofer de köólonne. 
Alle jannen hoorden hun 
eigen hart keiharde dreunen 
gefen, maar met glasharde 
gesichte souden se weer hun 
bloedig handwerk gaan ver- 
richte  " 

Aldus dicteerde (natuurlijk) een Amsterdam- 
se OVW.-er op patrouille de Maasbode- 
correspondent J. W. Hofwijk, terwijl deze 
„vanwege het misdadige vroege morgenuut 
knorrig zat te grijnzen naar 't enthousiasme 
van ,,we krijge de Maasbode mee, eh?" 
Ongetwijfeld zal de auteur van „Blubber" 
de hulp van deze Amsterdamse „toean Sjon- 
nie" in de goudloze ochtendstond op prijs 
hebben gesteld, maar dat hij het ook wel al- 
leen af kan, dat blijkt uit elke bladzijde van 
de bijna 300 pagina's tellende reportagebun- 
del.     " 
Van Juli '47—Mei '48 is Hofwijk als „oor- 
logs"-correspondent de gast geweest van 
talloze troepenonderdelen in Indonesië, is hij 
met de jongens mee gegaan op de gevaar- 
lijkste patrouilles de rimboe in, heeft hij zijn 
portie honger, dorst, vermoeienis en... angst, 
evenals elke andere soldaat, ruimschoots te 
consumeren gekregen en heeft hij — tenslotte 
— ervaren, dat de omstandigheden, waar- 
onder ons leger in de Oost zijn taak pleegt te 
volbrengen, niet beter kunnen worden gety- 
peerd dan door het voor niemand mis te vat- 
ten woord: blubber. Zij het ook met de toe- 
voeging: een machtige tijd. Zowel van 
de rechtmatigheid van het ene als van het 
andere predicaat heeft de schrijver ons in een 
uiterst boeiende en geestige verteltrant weten 
te overtuigen, in een mate zelfs, die in ons de 
befaamde „gemengde gevoelens" opriepen: 
enerzijds diepe ergernis over het inter- 
nationale politieke gechicaneer van huichel- 
achtige intervenianten ten koste van een 
uitgeput millioenenvolk, ■ anderzijds een 
dankbare trots over alles wat dat „rare" leger 
in de Oost ondanks enorme moeilijkheden 
heeft bijgedragen tot de opheffing van dat- 
zelfde kinderlijke en daarom zo uiterst kwets- 
bare archipel-volk. 
Lees alleen maar het hoofdstuk: Kampong- 
evacuatie, waarin wordt beschreven hoe een 
Nederlands troepenonderdeel de gehele kam- 
pongbevolking mitsgaders de volledige have 
(tot de marmotten — voor het vlees — toe) 
in veiligheid brengt voor de in de nabijheid 
zwervende, genadeloze rampokkers, en het zal 
U duidelijk worden, welke plaats respectie- 
velijk de Nederlandse soldaat, de eigenlijke 
bevolking en de zgn. republiek innemen in 
het geheel der Indonesische verhoudingen. 
De Nederlandse soldaat: strijder voor vrij- 
heid en recht voor iedereen uit overtuiging; 
de republiek: strijdster voor „vrijheid en 
recht" voor enkele bevoorrechten, bij wijze 
van „lucratief ambacht", en daartussen in het 
grootste deel der bevolking, dat met al die 
„vrijheden en rechten" geen raad weet en 
gelaten het tijdstip afwacht, waarop het weer 
aan het werk kan gaan. 
Dus beschrijving volgens het bekende zwart 
— wit schema, zullen sommigen geneigd zijn 

zich af te vragen. Het lijkt er niet op. Hof- 
wijk tracht niet te overtuigen, althans argu- 
menteert hij niet, doch hij laat enkel de feiten 
spreken; hij constateert slechts, hij wijst 
slechts aan en hij doet het met grote objec- 
tiviteit en kennis van zaken. Trouwens, de 
bedoeling, die de auteur met dit boek had, is, 
volgens eigen zeggen, niet anders dan aan 
het thuisfront te vertellen „hoe de soldaten 
het (d.i. „de oorlog") ondergingen". En 
daarin is hij o.i. volledig geslaagd. Vooral 
door de militairen van hoog tot laag hun 
belevenissen in eigen bewoordingen (dat 
ruw-plastische maar eerlijke soldaten-jargon) 
te laten vertellen, heeft Hofwijk ons „de jon- 
gens" (en hun moeilijkheden) ten voeten uit 
weten te tekenen en het is met name dank 
zij deze wijze van beschrijving, dat zijn repor- 
tages zo zeer aan suggestieve kracht hebben 
gewonnen. Hij geeft (gelukkig) geen krom- 
me psychologische beschouwingen over de 
(lang niet altijd rechte) gedragingen onzer 
militairen, maar toch snapt een ieder na 
lezing van dit boek meer van de psyche van 
de Nederlandse soldaat in de tropen, dan een 
gans college van zielkundigen aan begrip te 
dezen opzichte bij de doorsnee lezer zou ver- 
mogen op te wekken. 
Hofwijk heeft ons de Nederlandse soldaat, 
die ons land heeft te dienen op zo grote af- 
stand van het thuisfront (een afstand, die 
wellicht beter valt uit te drukken in graden 
van wanbegrip, onverschilligheid of onwe- 
tendheid ten onzent dan in het aantal kilo- 
meters), door deze reportages wel zeer nabij 
gebracht. 
Wat de Niwin-feestavonden plus alle andere 
propaganda-activiteit nimmer kunnen uitwer- 
ken, zal lezing van „Blubber" kunnen doen: 
waardering en daadwerkelijke dankbaarheid 
onder alle thuisfronters voor het werk van 
onze jongens overzee tot leven roepen. 
Daarom menen wij dit boek zeer, zeer warm 
in de belangstelling van onze lezers aan te 
moeten bevelen. TOON. 

(Ingezonden Mededeling) 

KOOPT NOG HEDEN UW EXEMPLAAR 

VERKRIJGBAAR 
BIJ ELKE BOEKHANDEL 
EN BIJ DE TOORTS.   HEEMSTEDE 

Een rechterlijke instantie hoont alle goede 
Nederlanders. 
i Vervolg van pagina 6) 

hebben bijgewoond, weten het n.1. heel goed. 
Immers daar < werd een brief voorgelezen, 
waaruit bleek, dat de voorzitter van de Pers- 
zuiveringscommissie zeer groot bezwaar had 
dat een voor enkele weken ontzette „betrok- 
kene" zitting zou nemen in een perscollege. 
Of het standpunt van deze voorzitter juist 
is of niet, doet er niet toe, feit is dat in af- 
wijking van wat Minister Rutten heeft mede- 
gedeeld, de Commissie voor de Perszuive- 
ring wel degelijk bezwaar maakte tegen het 
benoemen van ontzette mensen in de hoog- 
ste perscolleges. 
Eveneens slaat de mededeling van de Mi- 
nister dat de heer Nieuwenhuis met alge- 
mene stemmen in de persraad is aanvaard 
een gat in de lucht. Wij menen sommige le- 
den van de Persraad toch wel zó goed te 
kennen, dat als zij „geweten" hadden, zou- 
den hebben tegengestemd. Welke myste> 
rieuse krachten schuilen er toch achter de 
Perszuivering, zodat deze een aanfluiting van 
de wensen van de meerderheid van de Twee- 
de Kamer geworden is? 
Toch, wij zullen niet berusten in het onrecht 
dat geschied is en in het beleid dat O.K.W. 
wenst te voeren. Wij zullen ons verzetten te- 
gen de smaad die de Raad van Beroep heeft 
gepubliceerd en tegen het regeringsbeleid, 
dat dit heeft mogelijk gemaakt, indachtig het 
Koninklijke wt)ord, dat wij als motto boven 
dit artikel plaatsten. KEES. 
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ATOOMBOM EN 
ATOOMWOLK 

^_ 

Het is de bedoeling van dit artikel in het 
kort de uitwerking van beide na te gaan, 

maar niet om diep in te gaan op het natuur- 
kundig gebeuren, alhoewel een zeer kort 
overzicht hiervan voor de verklaring van de 
uitwerking dienstig kan zijn. 
De moderne wetenschap kent namelijk thans 
het geheim (in principe) om de ene stof in 
de andere om te zetten. 
Stel het U ongeveer zo voor, dat men ijzer 
zou kunnen veranderen in twee andere stof- 
fen, bijv. zink en aluminium. Men noemt 
dit atoomsplitsing. 
Dan komt bij dit proces een geweldige hoe- 
veelheid warmte vrij, die — zoals al het ge- 
schapene — tot hei! of onheil van de men- 
sen kan worden toegepast. 
De zonnewarmte, die we dagelijks in onme- 
telijke hoeveelheid hier krijgen, ontstaat zeer 
waarschijnlijk op overeenkomstige wijze. 
De atoombom bestaat uit een geringe hoe- 
veelheid van een bepaalde stof, U 235, die 
men in kleine hoeveelheden uit uranium kan 
afscheiden. Uraniumerts is er op de wereld 
evenveel als koper. De winning uit het erts 
is niet gemakkelijk. De winning van het U 
235 uit uranium is moeilijk. 
Heeft men eenmaal dit U 235, dan is het 
alleen maar nodig twee stukken hiervan, 
kleiner dan een vuist, tegen elkaar te bren- 
gen, om te bewerken, dat het U 235 zich 
splitst in twee andere stoffen, in hoofdzaak 
het metaal barium en het gas krypton, waar- 
bij warmte vrijkomt. Zou de splitsing nóg 
verder gaan en zouden de twee genoemde 
stoffen zich ook weer splitsen in nog lich- 
tere stoffen, dan zou nog duizenden malen 
meer warmte vrijkomen. Men beweert dit 
te hebben gevonden; ik geloof het niet. 

Het atoomgeheim is niet deze splitsings- 
mogelijkheid en warmte-winst, dit wis- 

ten we vóór de oorlog al; maar het geheim 
is, de beste technische methode om op grote 
schaal het U 235 uit het uranium te krijgen. 
Het ontwikkelen van dit proces- kostte 
500.000.000 dollar. 
En  vermoedelijk  is  dit  geen  geheim  meer, 
tenminste gedeeltelijk. 
Wat „doet" nu de bom? Deze levert geen 
scherven, splinters of stukken, alleen hitte. 
Maar hitte, zó hoog en zóveel (van hon- 
derdduizenden graden waarschijnlijk) dat 
hierdoor een druk ontstaat van vele atmos- 
feren en er dus een vuurstorm van enorme 
kracht en enorme hitte van uit het centrum 
naar alle kanten Schiet. 
Deze ebt  uit  bij  verder komen,  zoals  een 

omgesmeten emmer water „uitebt". 
In het centrum is de hitte zó groot, dat alles 
onmiddellijk verdampt — ook ijzer en steen 
—  iets verder weg:  smelt, nog  iets  verder 
weg: direct verbrandt. 
En de druk is zó groot, dat alle huizen wor- 
den omgeveegd. 
Twee KM. verder is de hitte nog groot, 
maar sticht geen brand meer, de druk richt 
nog enorme schade aan. Op 4 a 5 KM. bre- 
ken nog alle ruiten en worden mensen om- 
geworpen. Dit alles globaal. Op foto's van 
Hiroshima is dit te zien. 
Behalve de hitte en druk ontstaat ~er nog 
een straling, die verderfelijk is, veel stof- 
fen doordringt en het merg in de beenderen 
zo beïnvloeden kan, dat de bloedvorming 
wordt benadeeld en de getroffene na enige 
weken sterft. 
Op enige KM. afstand is de straling niet 
meer zo sterk, of deze wordt door muren 
e.d. afgezwakt. 
De straling maakt de getroffen huizen op 
hun beurt weer stralend, zodat dit dagen 
later nog sterk merkbaar is, al worden de 
gevolgen hiervan sterk overdreven. 
Enige uren na de bom in Hiroshima zijn 
geestelijken, die 5 KM. van het centrum 
woonden, daarheen getrokken om reddings- 
arbeid te verrichten. Zij zijn daarmee dagen 
voortgegaan, zonder schade te ondervinden. 
Sommigen hebben ons in Nederland ver- 
slag gedaan van dit werk. 
Ik sprak iemand, die enige weken na de 
bom in Hiroshima was. Hij vertelde, dat het 
leven daar weer op gang was in alle stads- 
delen. Hij was overal geweest en had geen 
letsel  gekregen. 
De verhalen omtrent de slagschepen m de 
golf van Bikini, die men nog steeds niet zou 
kunnen naderen, mag men veilig op rekening 
van politieke propaganda schuiven, al is het 
waar, dat de ene stof meer dan de andere 
stralend kan worden. 
Intussen  maken de varkens,  die op de Bi- 
kinivloot   vertoefden,   het  opperbest  
Kan men zich nu beschermen tegen de druk, 
hitte en straling? 
Ja! De hitte óók in het centrum, is niet in 
staat de aarde een halve meter diep merk- 
baar te verhitten, zoals een eenvoudige be- 
rekening leren kan. 
De druk zou een schuilkelderdeur kunnen 
indrukken, tenzij men een honderd meter uit 
het centrum is en de deur er op berekend. 
De straling is 5 a 6 meter onder de grond 
niet van die aard, dat levensgevaar optreedt. 
Men vergete ook niet, dat èn druk èn tem- 

r 
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peratuur onmiddellijk afnemen en de straling 
vermoedelijk na enige minuten al zo gering 
is, dat men aan vluchten uit de schuilkelder 
kan denken, als de branden het toelaten. 

Wat is het strategisch nut? 
De afgelopen oorlog bewees, dat een 

bombardement, hetwelk de oorlogsindustrie 
niet vernietigt, niet erg effectief is, m.a.w. 
een volk moreel „kapot" bombarderen is 
niet gelukt. 
Nu zit de oorlogsindustrie overal onder de 
grond. 
Men kan grote steden bombarderen, maar 
deze zullen, gezien de oorlogservaring, al 
direct hun overtollige bewoners evacueren, 
zodat men dan meest lege huizen vernietigt, 
en daarmee wint men geen oorlog. 
De Amerikanen namen hun Bikini-proeven, 
om te weten of men een vloot kan vernieti- 
gen met de atoombom. Ze bouwen rustig 
hun vloten dóór. 
Men kan op het slagveld een bres maken. 
Maar een front is tegenwoordig 100 KM 
diep en een bres is óf voor beide partijen 
bruikbaar, óf voor beide niet. 
Eén funest element heeft de bom, n.1. dat 
van de verrassing. Een luchtvloot wordt tij- 
dig gesignaleerd, zodat men kan schuilen, 
maar de alleenvlieger, die de bom brengt, 
wordt niet zo gauw opgemerkt, 
t-en atoomwolk is een stralend gemaakte 
poeder, dat die eigenschap lang en sterk be- 
houdt, en dat uitgestrooid uit vliegtuigen alle 
voorwerpen bedekt en na enige weken ern- 
stige ziekten veroorzaakt. 
Dit heeft natuurlijk geen directe frontw'cr- 
king, maar kan burgers en soldaten buiten 
gevecht stellen. 

Wat kan het heil zijn van de atoomsplit- 
sing? 

Men is er in geslaagd deze te  „temmen", 
zodat de hitte geleidelijk ontstaat in plaats 
van ineens. 
Deze hitte kan gebruikt worden in plaats 
van steenkoolverbranding. • 
Zij zou in een hete-lucht-motor of straal- 
motor gebruikt, het mogelijk maken, dat een 
vliegtuig weken achtereen in de lucht bleef, 
immers hitte en lucht heeft het dan bij zich. 
We zijn dan ook van de ontplofbare ben- 
zine af. 
Het hangt dus ook hier weer van de mens 
af, Gods geschenken ten goede of ten 
kwade te gebruiken. 



X„ PROCESSEN 
Eén in Hongarije, één in Frankrijk. 

Merkwaardig samentreffen. In het vrije 
Frankrijk zoekt een voormalig commu- 

nist Kravchenko zijn recht tegenover com- 
munisten; in de politiestaat Hongarije staat 
een Kardinaal Mindszenty terecht voor de 
communisten. 
In Frankrijk gaat het om de eer van een 
v.m. communist; in Hongarije om het leven 
van een man, die de vrijheid van zijn land 
gediend heeft. 
In Parijs is alles openhartig, soms stormach- 
tig, soms humoristisch, in de getuigenverkla- 
ringen niet altijd betrouwbaar in details. In 
Boedapest is alles geheimzinnig, dof van be- 
rusting, eentonig als een gramofoonplaat, 
van de zijde van de rechtbank nimmer be- 
trouwbaar in de hoofdlijn. 
In Parijs krijgen Kravchenko en het Commu- 
nistische blad: „Les Lettres Fran?aises" hun 
recht gemeten aan de geldende wet. In Boe- 
dapest procedeert de Staat tegen een bur- 
ger. Dat kan overal gebeuren, maar het ge- 
schiedt daar niet aan de hand van een wet, 
die ook de staat binnen de perken houdt. In 
Hongarije en in alle communistische landen 
zet de wet geen paal en perk aan het optre- 
den van de Staat, maar bepaalt omgekeerd 

Een doorn in het oog 
WIE     VOLGT  ? 

De houding door Amerika in de Veilig- 
heidsraad ten opzichte van ons land bij 
de behandeling van de Indonesische 
kwestie aangenomen, is het hoofd van 
de Rooms-Katholieke Jongensschool te 
Goes, de heer P. J. W. van den Dries, een 
doorn in het oog. Zo zeer heeft de hou- 
ding van Dr Jessup, de Amerikaanse af- 
gevaardigde, hem gegriefd, dat hij een 
Amerikaans certificaat van waardering 
voor redden van piloten namens Roose- 
velt ondertekend Hoor Eisenhower, heeft 
teruggestuurd naar het Witte Huis. 
Bij de terugzending schreef hij een brief: 
„Het is ons niet duidelijk", aldus de heer 
Van den Dries, „hoe wij na een schitte- 
rende staat van dienst in Indië plotseling 
aangewezen worden als onderdrukkers 
van een onschuldig volk. Waar hebben 
wij zulk een houding aan verdiend? Zo 
zeer spijt mij deze gewijzigde houding 
van uw land, dat ik geen prijs meer stel 
op mijn onderscheiding, hoe blij ik ook 
geweest ben haar te ontvangen." 
Hoewel de laatste resolutie, weiice OOK | 
door Noorwegen, China en Cuba werd b 
ondertekend, de Nederlandse gesties | 
voor het vestigen van een gerechtvaar- S 
digde vrede erkent, zo schreef Dr Jessup, Q 

heeft de Veiligheidsraad, bewust van zijn £ 
verantwoordelijkheid voor de handha- 6 
ving van de internationale vrede en vei- | 
ligheid, de speciale stappen geëist, welke | 
thans zijn gedaan. Dr Jessup beëindigde 5 
zijn brief, waarbij hij de tekst insloot fi 
van twee redevoeringen, die hij in de S 
Veiligheidsraad, had gehouden, met de ' 
hoop uit te spreken dat de commissie fl 
der V. N. er in zou slagen een bevredi- | 
gende oplossing te bereiken in het ern- 
stige probleem. De geretourneerde on- 8 
derscheiding zal Dr Jessup op zijn bureau | 
bewaren. ? 
De heer Van den Dries verzekerde in fl 
het geheel niet door het schrijven te zijn ï 
bevredigd. Hij zal de decoratie laten | 
waar zij thans is n.1. op het Witte Huis.     o 

de Staat op ieder ogenblik, wat wet en wat 
recht is, en dat is, wat de macht van de Staat ' 
dient. Zo heeft in de politiestaat de overheid 
altijd gelijk en worden de Mindszenty's dus 
altijd veroordeeld. 

De  processen  zijn   zeer- leerzaam,   in  het 
bijzonder   als   men   ze   in   verband   met 

elkaar brengt. 
Al blijkt Kravchenko nu niet bepaald een 
brave kerel te zijn, dat kan niet verhinderen, 
dat de Parijse rechtszaal stukje bij beetje 
uit de verklaringen en de vergissingen van 
de getuigen uit Rusland onthult, dat Krav- 
chenko's boek waar was, dat de ergste wil- 
lekeur en terreur van burgers in een com- 
munstische staat aan de orde van de dag is. 
De Russen zijn door de aanklacht van Krav- 
chenko in een geestelijke dwangpositie ge- 
bracht, waaruit hun beste leugenaars hen in 
een openbare rechtszitting niet kunnen red- 
den. De waarheid over M.V.D.-methoden en 
concentratie-kampen komt daar aan het licht. 
Dit alles verklaart zeer veel over het pro- 
ces in Boedapest. Het verklaart, dat Minds- 
zenty terechtstaat tegenover een Staat, die 
niet de bedoeling heeft recht te doen, maar 
er slechts — en uitsluitend — op uit is, zich- 
zelf te beveiligen. Dat hebben we reeds her- 
haaldelijk betoogd aan de hand van de com- 
munistische ideologie, dat hebben we uit dé 
practijk geïllustreerd aan de hand van vele 
processen in de afgelopen jaren, dat beves- 
tigt de rechtszaak in Parijs thans uit de 
mond van de communistische satellieten, die 
wel met een andere opdracht naar Parijs ge- 
komen zijn, maar die daar uiteindelijk her- 
haaldelijk voor de feiten moeten zwichten. 
Toch is niet alles helder in het proces van 
Boedapest. Duister is, dat een vechter voor 
de vrijheid — hoe onervaren hij ook in de 
strijd geweest mag zijn —•, een man van ka- 
rakter als deze kardinaal, in de beklaagden- 
bank een willoos, berustend, zichzelf beschul- 
digend man werd. Dat is een verbijsterend 
feit. Hoe krijgt men een man van karakter 
— en met hem tallozen in het verleden — zo 
ver, dat hij bekent, wat hij niet gedaan heeft, 
en voor schuldig houdt, wat hij voorheen 
naar eer en geweten als zijn recht en plicht 
zag? Zal dit luguber geheim eens onthuld 
worden? Wat zijn de armzalige methoden 
van de S.D. vergeleken bij deze successen 
van de M.V.D.? 
Maar ook, en hier keren we terug naar Pa- 
rijs, wat kan men verwachten van de Rus- 
sische communisten, die in Parijs getuigen, 
indien een ideologische vijand als Mindszen- 
ty. zo gemakkelijk kapot te maken blijkt cc 
zijn. Dan is het immers duidelijk, dat, wat 
deze getuigen tegen Kravchenko inbrengen, 
slechts een dictaat is van wat Moskou wel- 
gevallig is in deze zaak en als propaganda- 
middel en machtsversterking kan dienen. 
Want zij moeten immers terug naar Moskou 
en zelfs, als ze niet terug zouden willen, 
heeft men in Moskou deze marionetten toch 
nog aan een touwtje, dank zij duistere en 
lugubere dreigementen, waarvan we de aard 
slechts kunnen vermoeden. 

Twee processen, waarvan we veel kun- 
nen leren om ons te sterken in de strijd 

tegen het communisme. Maar niet alleen 
leren. De vrije volkeren moeten ook met de 
daad bewijzen, dat het hun ernst is om dit 
satanisch systeem uit te roeien, te voorko- 
men, dat de wereld er eens in haar geheel 
onder zal zuchten en te bewerkstelligen, dat 
de halve wereld, die er thans onder zucht, 
ervan bevrijd wordt. 

H. v. R. 

JA zwevf 
detmteid 

tand 

Op    17    Januari    1949     slaagden    op    het 
„Oosting-Instituut" te Emmen, de heren K. 
Koekoek Rzn.  en R,  Koekoek Nz. voor het 
Rijksdiploma  Kuikenbroeder. 

(Hoogeveensche Courant.) 
En alweer kunnen wij de Regeringspolitiek 
niet volgen. Nu worden de koekoeken, waarvan 
ieder weet, dat ze hun eieren door anderen 
laten uitbroeden, tot kuikenbroeders met 
Rijksdiploma gepromoveerd. Wij zouden wil- 
len weten wie dit koekoeksei heeft uitgevon- 
den. 

In het sportpraatje van de  Regionale  Om- 
roep  Noord  werd   het   kampioenschap   van 
Heerenveen   besproken.   De   spreker zeide, 
dat het eerste doelpunt van Heerenveen in 
de   wedstrijd   tegen   Frisia   een   specifieke 
„Abe-goal" was. 

En wij maar piekeren, wat nu een Abe-goal is. 
We hebben er ons woordenboek op nageslagen 
en —  zoals altijd —  bracht  het  ook  nu uit- 
komst.  We  hadden  de  spreker  blijkbaar  niet 
goed verstaan. Het zal wel „ape-kool" hebben 
moeten zijn. 

Kiest een beroep, dat u voldoening geeft en 
u ook voorbereidt op uw taak in het huxoe- 
lijk. Wordt verpleegster in de psychiatrische 
inrichting  Het   St.   Joris-gasthuis   te   Delft. 

(Adv. Het Huisgezin.) 
Dat St. Joris nog altijd in een strijd op leven 
en dood met de draak is gewikkeld, mogen wij 
hem niet euvel duiden. Maar dat hij  nu onze 
toekomstige  echtgenoten  in  psychiatrische in- 
richtingen   wil   opleiden   tot   het   huwelijk,   is 
ons te bar. 

„Op een boerderij in Portugal is een lam- 
metje geboren, dat de kop van een kuiken 
heeft, een lange gevederde hals en een sna~ 
vel in plaats van een bek." 

(Dagbladbericht). 
Ik kan het nog veel sterker vertellen. En nog ■ 
geloofwaardiger. Ik ken een collaborateur, een 
grote, wiens boekhouding getallen met zes nul- 
len aangaf. Hjj kreeg vijf jaar, maar is al twee 
jaar vrij. Nu probeert hij z'n radio terug te krij- 
gen, en z'n renpaarden en z'n zeiljacht. Dit ge- 
beurde niet in Portugal, maar in Nederland. Wilt 
ü er meer van weten? Misschien komen we er 
nog wel eens op terug. 

NASLEEP DER VERENIGDE NATIES. 

„Tijdens de Vergaderingen t;an de UNO te 
Parijs werden gestolen: 200 draagbare hoortoe- 
stellen van het vertaalsysteem (vandaar dat 
ze elkaar niet begrepen!), vijftien stoelen van 
gedelegeerden (de één gunt de ander zijn zetel 
niet!), drie schrijfmachines (gelukkig was de 
verslaggever van „De Zwerver" niet aanwezig. 
mj Kan dus de schuld niet krijgen), de hand- 
schoenen van de Voorzitter (dit kan een ver- 
gissing zijn die ieder kan begaan), kilometers 
toilet-papier (waarom jagen ze de kleine na- 
ties ook steeds in de angst) en van het Hpofd- 
bureau enige documenten over Sowjet-Rusland 
(hierop geven we geen commentaar, anders 
heeft „De Waarheid" er morgenavond een 
hoofdartikel over). 

(Nagekomen Familiebericht) 

Heden overleed in het ziekenbus Bethel te Delft, 
na   een   smartelijk  lijden,   onze   geleide   vriend 

de Heer 
IJsbrand Middelburg 

in de ouderdom van 57 jaar. 
Dat hij ruste in vrede. 

NAALDWIJK,  13 Februari 1949. 

A. M. SLUMP 
L. SLUMP-VAN DAALEN 
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POLITIEKE DELINQUENTEN 

HOE ? 
Naar mijn menmg is de heropvoeding der 

politieke delinquenten, de taak der 
KERK in de ruimste zin genomen. En die 
Kerk heeft daarbij een wel zeer ootmoedige 
houding aan te nemen. Ze moet naast deze 
zondaars gaan staan met vermaan tot be- 
kering, maar ook met de boodschap van ver- 
geving en verzoening in Christus, voor ieder, 
die zijn zonde belijdt. 

Wanneer ik deze gedachten tenslotte nog 
wat nader ga uitwerken, dan voeg ik er nog 
eens met nadruk bij; De Kerk en ieder, die 
met hen te maken krijgt, moet beginnen met 
VERTROUWEN te geven. Dat is het ge- 
heim bij alle opvoeding. Wanneer wij blijk 
geven, dat we onze kinderen niet vertrou- 
wen, dan zullen ze ons zeker teleurstellen. 
Dan ontneemt dat wantrouwen hun al de 
kracht om ernstig te proberen, hun best te 
doen. Als je b.v. tegen een jongen zegt: „Jij 
moet dat of dat eens doen, maar je kunt het 
natuurlijk niet", dan kan hij het daarom al 
inderdaad niet. En omgekeerd als je zegt: 
„Jongen, dat is heel moeilijk, maar doe je 
best, want jij kunt dat wel", dan doet zo'n 
jongen ook z'n uiterste best. 
Hoeveel temeer dan bij politieke delinquen- 
ten, die allemaal bij zich omdragen het ge- 
voel: iedereen ziet ons met de nek aan, we 
worden als paria's beschouwd! Welnu, dan 
gedragen ze zich ook als zodanig, want elk 
mens wil zijn waarvoor hij te boek staat. Dan 
gaan ze er hun eer in stellen om verkeerd 
te doen. Zuiver menselijk gezien is dat ge- 
ven van vertrouwen al nodig. Ik heb er de 
prachtigste resultaten van gezien in een 
kamp, waar de commandant naar deze stel- 
regel handelde. Daar vonden de mensen 
zichzelf terug. Ze kregen weer zelfrespect 
en gezond eergevoel en vonden al spoedig 
niets zo erg meer, als wanneer een kampge- 
noot het vertrouwen van de commandant 
beschaamde. Ze rekenden onder elkaar zelf 
met zo'n individu af. 
Maar het is bovendien de regel van het 
Evangelie! God begint altijd weer opnieuw 
met een gevallen zondaar. Hij schenkt steeds 
weer Zijn vertrouwen. Hij geeft en vergeeft 
mild en verwijt niet, ook al weet Hij vooraf, 
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dat wij toch weer in de zonde zullen vallen. 
Zo moeten wij ook omgaan met de politieke 
delinquenten. Dat moeten we al doen in het 
kamp en in de gevangenis, zover de omstan- 
digheden dat toelaten. En daarom juich ik 
ten zeerste toe het systeem van „open" 
kampen, dat de laatste tijd gevolgd wordt 
en in Westvaart b.v. zulke uitstekende resul- 
taten opgeleverd heeft. Werken laten en 
geleidelijk aan de vrijheid gewennen, dat is 
de methode om deze mensen weer voor de 
maatschappij geschikt te maken! Anders is 
ook de overgang veel te groot en kunnen ze 
de verantwoordelijkheid om weer op eigen 
benen te staan niet dragen, en zijn ze in min- 
der dan geen tijd de prooi van nieuwe 
revolutionnaire bewegingen. 

Die overgang is tóch nog ontzettend moei- 
lijk: Ze moeten hun hele bestaan weer 

opbouwen. Ze moeten weer ingroeien in hun 
gezinnen. Ze moeten in vele gevallen die ge- 
zinnen eerst nog weer verzamelen zelfs. De 
vrouw is bij haar ouders geweest, de kinde- 
ren zijn over ooms en tantes verdeeld, hebben 
allemaal in verschillende omgeving verkeerd 
en invloeden ondergaan, zijn van elkaar vol- 
komen afgegroeid en vervreemd. Moeder is 
gewend geweest, alles alléén te beslissen, 
jaren lang. Vader was er niet, dus alles werd 
aan moeder gevraagd. Wat een tact is er 
nodig, wat een begrijpende liefde wordt er 
van die man gevergd om niet boos te worden, 
wanneer hij voorlopig in allerlei dingen ge- 
passeerd wordt, alsof hij er niet is. Die ver- 
houdingen komen pas eerst heel langzaam 
weer in orde. En ze kunnen ook, bij on- 
tactisch optreden van man en vrouw, voor 
altijd kapot gemaakt worden! 

Ook de verhouding met de Kerk is scheef 
geworden in de voorbijgegane jaren! 
Daarom — en onws/ele andere redenen nog 
meer — beweer ik, dat het nog veel meer 
aankomt op intense verzorging van deze zie- 
len en hun hele gezinnen, als ze eenmaal 
weer vrij zijn, dan toen ze nog in het kamp 
zaten. DAN begint eerst recht de eigenlijke 
heropvoeding. En de Kerk, door de ambts- 
dragers voorgegaan, moet aan deze mensen 
ALLE zorg besteden. Ze kan er nooit teveel 
aan doen! 
Dan moet ze m.i. beginnen met deze mensen 
direct bij hun thuiskomst hartelijk welkom 
te heten en als het even kan, meteen de cen- 
suur op te heffen. De verleiding is groqt om 
eerst nog een proeftijd te laten doormaken 
om eens te zien, hoe de man zich gedraagt 
en of hij wel beterschap BEWIJST. Dat is 
ook in andere gevallen de regel. Maar ik wil 
er met kracht voor pleiten: doe dat bij ex- 
politieke gevangenen NIET. Laat de Kerk 
zich hpuden aan de oude Kerkrechterlijke 
regel: ecclesia sequitur curiam, dat is: de 
Kerk volgt de uitspraak van de rechter. Als 
iemand zijn straf heeft uitgezeten, dan moet 
ook de Kerk er een streep onder zetten en 
het gemeentelid weer herstellen in zijn volle 
rechten. Dat blijk van vertrouwen heeft naar 
mijn ervaring een kostelijke uitwerking. Het 
geeft hun weer moed. Al zijn ze dan staten- 
loos, al mogen ze in geen- jaren hun staats- 
rechterlijke rechten hernemen of zelfs voor 
het leven niet, dan hebben ze toch het heer- 
lijke gevoel: In de Kerk van Christus ben ik 
niet te min, daar is ook plaats voor mij! 

En de prediking moet ervoor gezorgd heb- 
ben, dat ook heel de gemeente in deze naar 
Gods Woord is opgevoed, ik mag hier wel 
eveneens zeggen: hér-opgevoed, want ons 
kerkvolk is de laatste jaren aan deze echt 
christelijke gezindheid tegenover de zonda- 
ren heel erg ontzonken. De hele gemeente 
moet zich verblijden over de terugkeer in de 
Kerk van elke afgedwaalde NSB.-er en hem 
in liefde weer opnemen. Dan mogen we niet 
eisen, dat deze mensen ineens weer in elk 
opzicht zuiver denken en zuiver reageren op 
alles. Daar gaan jaren overheen. En wij zul- 
len hetzelfde geduld met hen hebben te 
tonen, dat de Here elke dag aan ons ten 
koste legt. 

Daarbij lijkt mij nog altijd HET aange- 
wezen middel, dat ik in vele gevallen 

zelf toegepast heb en reeds voor de oorlog 
toepaste bij andere gemeenteleden, die zwak 
waren op een of ander punt: Zo 'n gezin 
moet in nauw contact gebracht worden met 
een ander gezin uit de gemeente, dat zich 
helemaal aan deze mensen gééft. Geen 
officieel toezicht asjeblieft, maar een broeder- 
lijk toezicht der liefde, dat schier onopge- 
merkt wordt uitgeoefend. Liefst een gezin in 
de directe omgeving, des te minder draagt 
het het karakter van opgelegd of opgedron- 
gen te zijn. Liefst een gezin van ongeveer de- 
zelfde samenstelling, zodat ook de kinderen 
met elkaar kunnen optrekken, en vooral een 
gezin van ongeveer hetzelfde maatschappe- 
lijke niveau. Dat gezin moet zich willen op- 
offeren om Christus' wil. Al zouden ze veel 
liever andere vrienden kiezen, al moeten ze 
er vroegere vrienden wat om verwaarlozen, 
dit is een taak, die de HERE Jezus oplegt 
en die ze met vreugde vervullen moeten vol- 
gens Zondag 21 van de Catechismus. 
Maar hetzelfde moet gebeuren met niet- 
kerkelijke gezinnen van vroegere NSB.-ers. 
Daar moet onmiddellijk, de Evangelisatie- 
commissie naar toe! En de sociale werkster 
in de grote stadskerken en de Diaconie, als 
het nodig is. Daar moet geld voor zijn en of 
dat geld dan altijd goed besteed wordt, is 
niet de eerste vraag. Of de Kerk dan niet 
herhaaldelijk bedrogen zal worden is even- 
min het belangrijkste. 
Geld is tenslotte maar geld. De Kerk heeft 
hier een grootse taak. Ze heeft een zeldzaam 
schone gelegenheid om LIEFDE te bewijzen. 
En wat dan zichtbare resultaten zullen zijn, 
is een zaak, die we aan God zullen overlaten, 
als maar voor ons vaststaat, dat de Liefde 
altijd overwint in Gods Koninkrijk. 

B. VAN NIEUWELANDT. 

BRAHÖI!! 
Wil v.m. verzetsman, die in de nacht van 
15/16 Aug. 1944 betrokken was bij het af- 
branden van een dorsmachine, merk 
„Lanz" en een daarbij behorende stro- 
pers, merk „Borga", op het erf van de 
landbouwer A. H. RENSINK, wonende 
aan de Dijk te Benthuizen (Z.-H.), zich 
bekend maken in het belang van de 
eigenaar van deze landbouwmachines, te 
weten de Heer A. A. BAKKER, loondor- 
ser te Benthuizen (Z.-H.), wonende aan 
de Dorpsstraat 215? 
Bedoelde eigenaar leed een schade van 
ƒ 13.000.— en kan deze schade alleen 
dan vergoed krijgen, indien kan worden 
aangetoond, dat vernietiging van zijn 
machines geschiedde in opdracht van 
een erkende verzetsgroepering. 
Bericht wordt ingewacht bij de Heer 
J. Rozendaal, Bonfut 125 te Berkel en 
Rodenrijs (Z.-H.) v.m. Commandant 15e 
Compagnie B,S./S.G. in Gewest Zuid- 
Holland-Zuid, (Tel, 291 ten name van 
de Heer J, Benschop te Berkel (Z,-H,). 



Herinneringen 
van een Joodse onderduiker 

De teerling geworpen. 
In groepjes staan ze nog even het laatste nieuws 

te bespreken, mijn buurlui. Gebogen echter 
fiets Ik ze voorbij. Ze mogen me niet zien. Het 
Is H uur 's avonds, een tijdstip, waarop het 

voor mij verboden is om me buiten de vier muren 
van ons huis te bevinden. Vanavond echter zijn 
we in overtreding: na 8 uur buiten per fiets en 
zonder papieren. De zin, die drie jaar lang ons 
devies zou zijn: „niets te verliezen, alles te win- 
nen", doet voor het eerst opgeld. 
Het is een pracht-zomeravond: Augustus 1942. 
Als op ijle vleugels draagt een koel nachtwindje 
allerlei zomergeluiden tot in verre dreven. Het 
sjilpen van de krekels, het gekwaak van kik- 
kers, geluiden, die me enigszins op mijn gemak 
stellen. 

Tien meter voor me fietst mijn begeleidster, die 
me op de plaats van bestemming zal afleve- 

ren. Als ze me te ver vooruit is, fluit ik een be- 
kend schlagertje. Een enigszins banaal liedje, 
niet passend bij het doel van onze fietstocht. 
Maar juist omdat het zo'n bekend liedje is, fluit 
Ik het. In niets toch wil je onderscheid maken 
tussen iemand, die enkel met het doel om te gaan 
slapen naar huis fietst, en één die een fietstocht 
maakt om aan de wurgende greep van de Mof 
te ontkomen. 
Fluiten, eigenaardig is dat; dat doe je zo gauw 
als je bang bent of als je iets uitspookt, wat in 
strijd is met de opvatting van politie of andere 
zgn. orde-bewaking. 
Wat hebben we later vaak tegen elkaar gezegd, 
als we op de weg waren en er iets flultends pas- 
seerde:  „Hoor je, da's oké, ook een duiker, of 

71/. egen Joodse onder- 
duikers — vrouwen en mannen — bouu?- 
den zich met messen en spaden een schuil- 
plaats midden in de uitgestrekte Valther 
bossen in Drente, en zij deelden er maan- 
den achtereen angst, zorg en kleine ge- 
noegens, die alleen in die tijd als genoe- 
gens werden beleefd. 
Eén hunner stelde zijn dagelijkse beleve- 
nissen op schrift en gaf ons toestemming 
tot publicatie in ons blad. 
Wij bieden ü hiernaast het eerste hoofd- 
stuk van dit diep-menselijk verhaal, dat 
in eenvoudige maar vaak ontroerende be- 
woordingen vertelt van de ellenden, waar- 
aan onze Joodse landgenoten gedurende de 
jongste oorlog waren bloot gesteld, maar 
dat ook spreekt van moed, kracht en ver- 
trouwen in de toekomst. 

K0'~^f^jK^frwwm ~i 

iemand met een half varkentje op z'n velo ge- 
vouwen". Enfin, zo ook nu; al fluitende bereiken 
we de weg buiten het dorp. Mijn fiets is bepakt 
met mijn rugzak, die me drie jaar lang is trouw 
gebleven en waarin het meest nodige voor een 
duiker in spé bij elkaar is gepakt. Hier, op een 
ejenzame weg, gaan we naast elkaar fietsen. — 
Straks, als ik er ben, zal mijn begeleidster terug- 
gaan, om de hopenlrjk goede afloop aan de ach- 
tergebleven familie te vertellen. Het is een niet 
te definiëren gevoel, als je je huis hebt verlaten, 
gaande naar iets, wat je nog nooit hebt gezien, 
wat je niet kent en waar je mensen en dingen 
zult treffen, die je vreemd zijn. 

Hisioriscfi verhaal door A. van Dien 

. kom er in jong, je bent goed op tijd,. 

En toch was ik, toen ik vanavond op de fiets 
stapte, blij, dat het zo ver was. Het moge onge- 
looflijk klinken, maar het Is een feit. Weken van 
eindeloze spanning, weken, waarin je werd af- 
gescheiden van alle vrienden en bekenden, 
waarin je een gevangene werd in je eigen huis, 
heeft je doen uitzien naar het moment, waarop 
dan eindelijk definitief zou vaststaan, wat er 
zou gebeuren. De strik van de Mof werd steeds 
strakker gespannen en velen, te velen, lieten 
zich vangen. Ik zelf heb er cynisch tegenover 
gestaan vanaf de eerste dag, dat ze ons ver- 
telden, dat we niets te vrezen hadden, dat we in 
werkkampen zouden worden ondergebracht en 
dat we in eigen land zouden blijven. Ik geloofde 
het niet en meermalen heb ik thuis gezegd: „We 
gaan weg, denk er om lui, ze zenden ons naar 
Polen. Laat je niet door hen misleiden, ontvlucht 
waar je kunt". — Het heeft niet mogen baten. 
Sommigen durfden niet, anderen wilden geen 
medemensen in gevaar brengen, nog weer ande- 
ren wilden wel vluchten, maar konden geen 
plaats vinden. Een groot gedeelte echter dacht, 
dat het mee zou vallen. Het grootste gedeelte, 
en de jammerlijke feiten, die we nu eerst met 
zekerheid weten, hebben hun optimisme wreed 
gelogenstraft. 

Achter ons wordt het zwakke schijnsel van een 
naderende rijwiellantaam zichtbaar. Opletten 
en laten passeren. Zo, dat is in orde. Die heeft 
natuurlijk geen flauw benul van het feit, dat hij 
daar een vluchteling passeerde. 

We naderen de afgesproken plaats. Licht, — het 
afgesproken teken, dat alles veilig is, — is 
nauw zichtbaar door een kier bij het gordijn. 
Nu afstappen; we zien elkaar aan en drukken 
elkaar de hand. 
„Dank, groet allen en hopenlrjk spoedig tot kijk." 
„Ja zeg, hou je taai en als je me nodig hebt, je 
weet waar ik woon." 
„Dag", hoor ik nog even baar stem en weg is 
ze al. Beiden hadden we niet gedacht, dat het 
nog bijna drie jaren zou duren, alvorens we 
elkaar in een vrij land zouden ontmoeten. 

Zo, dat was het afscheid van alles, wat gedurende 
20 jaar tot mijn bestaan behoorde. Nu begint een 
nieuwe periode. Wat zal het worden? Op mijn 
stommelen in het achterhuls komt iemand uit 
de aangrenzende keuken. 
„Goeienavond." 
„Ook zo, kom er in, jong. Je bent goed op tijd." 
Gisteren voor het eerst heb ik deze man gespro- 
ken. Nu lijkt het, of wel elkaar al jaren kennen. 
„Drink een kop koffie met ons, dan gaan we een 
paar uur rusten; morgen vroeg om half vier 
breng ik je naar onze contactplaats, ongeveer een 
uur fietsen." 

Mijn eerste schrede op het moeilijk begaanbare 
duikerspad is gezet. 

Binj nog niet mu«, Annegie? 

Ongeveer 24 uur later stapt een jongeman 
in ouderwetse Drentse vrouwenkleding op 

zijn fiets met hetzelfde doel als Ik: vlucht voor 
de Mof. Hij wordt uitgeleide gedaan door een 



vriend, die hem of beter haar, in zijn arm klemt, 
ten bewijze van zijn „grote liefde". Een liefde 
overigens, die de kat niet In het donker knijpt, 
want af en toe zegt Jan tot zijn vrouw-man: 
„Binj nog niet muu, Annegle? Hol' je nog moar 
even vlukke, wij sind er zo". En dit dan zo luid, 
dat alle voorbijgangers het moeten horen. Dat 
is ook een vorm van vluchten. Bulten de kom 
van het dorp gaat de minnaar huiswaarts en de 
vrouw doet er een trapje bij. Een ietwat fors 
tempo voor een vrouw, maar enfin, hier passeert 
toch weinig. 
Euim een kwartier fietsen en hij heeft zijn 
doel bereikt. Hoenderpark: „De Hondsrug" 
Valthe. Eigenaar A. Zefat. Een gewoon op- 
schrift en een meer voorkomende naam tevens. 
Inderdaad, er zijn meer Zefats en er zijn nog 
meer hoenderparken. Er is echter maar één hoen- 
derpark en, méér nog, maar één Zefat, van wie 
gezegd kan worden wat wij hier schrijven. Zefat, 
die zijn hoenderpark beschikbaar stelde voor een 
ieder, die vervolgd werd, Zefat een van de pioniers 
van het verzetswerk in Drente. Zefat, die oor- 
spronkelijk met Jan uit Emmen, een goed draai- 
ende organisatie opbouwde, die kans zag, aan 
ongeveer 20 mensen gedurende twee en een half 
jaar onderdak te verschaffen en daarmede hun 
leven veilig wist te stellen. Hier, bij Zefat, wordt 
dan onze vrouw weer een man, die zijn bundeltje 
kleren onder de arm neemt en probeert wat 
leven in de brouwerij te krijgen. Dat lukt; na 
twee maal kloppen op het slaapkamerraam komt 
een stem van binnen: 
„Kom er aan". Even Jater wordt de deur al 
ontsloten. 
„Zo jong, ben j'r al? Is 't zover?" 
„Ja   Bertus,   Maandag   gaat   onze   groep,   allen 
jonge kerels tot 40 jaar, naar een werkkamp, 'k 
Vertrouw  het  absoluut  niet en  vandaar  dat  je 
me hier ziet." 
„Natuurlijk, spreekt vanzelf, kom maar mee. Zo, 
slaap hier vannacht, dan gaan we morgen de 
zaak eens opnemen." 

TT iermee is dan Zefats eerste actieve verzet 
■*■ ■•■ een feit geworden. De vijf weken, die nu 
volgen, gaan voor onze kersverse duiker rustig 
voorbij. Hij krijgt enig begrip van het leven 
van een mens in een kippenhok, kookt zijn 
eigen potje, waarvoor de meeste ingrediënten 
hem nog van huis en vriende worden gebracht 
en heeft vooral 's avonds betrekkelijk veel vrij- 
heid. Daags helpt hij op het land en alleen, wan- 
neer er plaatsgenoten in de buurt zijn, is het voor 
hem: oppassen. 5 Weken dus van een inhoud 
zoals iedere duiker heeft gekend. 

Na verloop van deze 5 weken, waarin Jan, vriend- 
buurman  en  medeverzorger,  en vrouw hem ge- 
regeld komen bezoeken, komt op een avond de- 
zelfde  Jan  met de broer van  onze  duiker.  Het 
was voor hem nog niet helemaal tijd, maar met 
het  safety  first  in  zijn  knoopsgat  had  hij  het 
maar beter  gevonden  de  Moffen  de  loef  af  te 
steken. Zijn komst, voor onze man een welkome 
afleiding, stond Zefat ten zeerste aan. 
„Goeidag, bent U die bewuste broer? Dik In orde 
kerel,  beter  te  vroeg,   dan  te  laat.   Kom  er  In 
en tracht je het met je broer zo gezellig moge- 
lijk   te   maken,   't   Zal   wel   niet   zo   lang   meer 
duren. Me dunkt, de invasie staat voor de deur." 
Dat was  September 1942,  en  onverstoorbaar,  2 
jaar lang bijna, zich eeuwig optimist tonend  in 
ons bijzijn, verkondigde hij  met evenveel zeker- 
heid en vertrouwen tot '44 hetzelfde: „Nog een 
rukkie jongens, ze komen er aan. Steek je snuf- 
fel maar eens in de lucht Ab"  (dat dan tegen 
mij, omdat mijn snuiver meestal in dezelfde om- 
standigheden  verkeerde  als  de  zijne:   een  per- 
manente verstopping)  „je kunt ze al ruiken." 
Zeker, in '44 toen kwamen ze, maar helaas, toen 
ze er waren, was jij er niet ijieer...... Nee, nu 
niet op de tijden vooruit lopen. 
Nu was nummer 2 mét enthousiasme ontvangen. 
Dat was ook altijd typerend voor hem, dat blije, 
waarmee hij je ontving. Hij zei niet veel, maar 
je kon voelen, hoe echt gemeend het was, als 
hij je die knoestige vijf toestak en zei: „Kom 
er in." Zo ook nu: de twee broers hadden het 
best naar hun zin, konden het niet beter wensen. 
Ze spraken er over om, mocht er eventueel nog 
een collega bijkomen, een kippenhok in te rich- 
ten als woon- en slaapvertrek. 

„Morgen wat meer ^ten koken, vrouw." 

r\ e dagen verliepen nog steeds zonder bljzon- 
■'-'aere gebeurtenissen. Het werd2October,des 
avonds. Een avond, gegrepen in de ban der ver- 
schrikking. Laten we hier niét veel van zeggen. 
Niemand zal dit vergeten. De noodlotsavond, 
waarop gezinnen, grijs geworden op Emmens 
grond, huis en hof moesten verlaten, uit elkaar 
werden gescheurd, opéén gedreven en als een 
kudde vertwijfelde dieren ter slachtbank worden 
geleld. Het staat ons bloedig in het hart ge- 
grift, hoe de 70-jarlge blinde en de 80-jarige 
invalide uit hun bed werden gelicht, hoe kinde- 
ren van hun moeders werden losggescheurd door 
een dol stel Mofse honden en hun, zich Neder- 
landers noemende, trawanten. 

(Wordt vervolgd). 
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Ik dwaal  door dagen en gedachten, " 
in weemoed zoekend' naar het paradijs, 
het lied dat wij als mensen brachten 
wordt nog gezongen op de oude wijs. 

God, waarom hebt Ge ons verdreven? 
dit land vergaat in bloed en vuur 
en zo wij straks nog zullen leven 
wie kent dan nog zijn eerste uur? 

Ik sleep mij voort door dagen en gedachten 
en weet vaak niet wat dat beduidt, 
doch in de stilte van de kille nachten 
laat Gij o God mij even uit. — 

O God, als 'k eens terug zal mogen keren 
naar 't verre land van vrijheid en van recht, 

laat mij uit deze smart dan nogmaals leren 
dat Gij de Meester zijt en ik slechts knecht 1 

Harm. de Jong. 
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De financiële afwikkeling 
der LO. en LKP. 

Vele medewerkers in den lande hebben 
in deze jaren van harte met ons bureau 
medegewerkt om één van onze belang- 

rijkste opdrachten, de financiële afwikkeling 
der LO. en LKP., te voltooien. 
Het resultaat daarvan is geweest, dat in de 
loop der tijd een aanzienlijke som aan de 
Stichting 1940-'45 kon worden afgedragen. 
Als bewijs van erkentelijkheid daarvoor 
schreef het D.B. der Stichting 1940-'45 dezer 
dagen een brief aan ons bestuur, die we de 
lezers van „De Zwerver" en familiekring van 
de LO.-LKP.-Stichting niet mogen onthou- 
den: 

„Het is ons een behoefte om U, na in 
overleg met de Heer Douqué een raming 
is gemaakt van de bedragen, die de Stich~ 
ting 1940-1945 van de LO.-LKP.-Stich- 
ting mocht ontvangen, onze bijzondere er- 
kentelijkheid te betuigen voor de grote 
steun die wij in de afgelopen jaren van 
Uw Stichting genoten. 
Volgens deze raming is een bedrag van 
rond f 865.000.—■, bestaande uit afdrach- 
ten van illegale klassen, opbrengsten van 
bijeenkomsten belegd door Ds. Slomp £n 
Pater Bleys, de opbrengst van de Voor- 
Zoper van het L.O.-gedenkboek en de 
waarde van ons geschonken huizen te Rot- 
terdam, aan de Stichting 1940-1945 ten 
goede gekomen. V/ij kunnen U de verze- 
kering geven, dat dit aanzienlijke bedrag 
in niet geringe mate heeft bijgedragen tot 
de vervulling van de taak. die wij ons ge- 
steld hebben. 
U zoudt ons ten zeerste verplichten, indien 
U onze oprechte dank zoudt willen over- 
brengen aan allen, die tot dit resultaat 
hebben bijgedragen. 
Inmiddels tekenen wij. met de meeste 
hoogachting. 

het Dagelijks Bestuur der 
Stichting 1940-1945. 

]. Smallenbroek. voorzitter 
Mr. A. H. van Namen, secretaris. 

Om misverstand te voorkomen, zij erop ge- 
wezen, dat dit bedrag verre van het totaal is, 
dat uit de LO.-LKP.-kassen aan de Stichting 
1940-1945 werd overgemaakt. Plaatselijk zijn 
n.1. eveneens reeds grote bedragen zonder 
tussenkomst van ons bureau overgemaakt. 

HET  D.B.   DER  LO.-LKP.- 

STICHTING. 

'Ingezonden Mededeling.) 

Sjtmt van zenuwen? 
Mijnhardt's   Zenuw tabletten 

helpen U er overheen. 

INLICHTINGEN. 

Wie is bekend met het bestaan van het 
voormalig concentratiekamp 

HINZERT 
te   Beuren—Hinzert    bij   Hermeskeil   in 
Trierland. 

Uit piëteitsoverwegingen wordt elke in- 
lichting   hierover,   hoe   gering   ook,   ten 
zeerste op prijs gesteld. 
Brieven s.v.p. te richten aan het bureau 
van de Redactie. 



GRENZEN EN WAARBORGEN DER 

DRUKPERSVRIJHEID^ 

De professoren Van den Bergh, Donner 
en Romme zitten elkaar in de haren naar 

aanleiding van het dezer dagen ingediende 
ontwerp van wèt ter beteugeling van de erg- 
ste euvelen in het leesbibliotheek-wezen, t.w. 
de pornografie, en de lectuur welke de zede- 
lijke gezondheid van de jeugd bedreigt. 
Het ontwerp bevat drieërlei voorziening. Het 
opent de mogelijkheid, dat een gemeente het 
met winstoogmerk exploiteren van leesbiblio- 
theken bindt aan een vergunning — en wel 
om bepaaldelijk hen, die in zedelijk opzicht 
slecht bekend staan, als exploitant te weren. 
En aan deze vergunning kunnen Burgemees- 
ter en Wethouders dan voorwaarden verbin- 
den, n.1., dat in de bibliotheken geen boeken 
voorkomen, die naar hun oordeel aanstotelijk 
zijn voor de eerbaarheid. En zij kunnen ook 
de verplichting opleggen, dat aan minderja- 
rigen geen boeken ter beschikking worden 
gesteld, die volgens het college schadelijk 
zijn voor de zedelijke gezondheid van min- 
derjarigen. 
Prof. Mr. Dr. G. van den Bergh stort de 
fiolen van zijn toorn over dit wetsontwerp 
uit. Hij acht het ten eerste in strijd met arti- 
kel VII van de Grondwet, dat de vrijheid 
van drukpers uitspreekt, en ten tweede een 

s 
Onderkruipen'} 

We ontlenen aan „De Waarheid": 
Een vader, die liet protesteren tegen 
het feit, dat kinderen gebruikt wor- 
den om het werk der stakende Am- 
sterdamse gemeentewerksters over te 
nemen (aan de Pres. Krugerschool), 
ontving van de onderwijzeres het vol- 
gende briefje: 
„De jongens vroegen mij om kolen te 
mogen halen. Ik vond dit goed omdat 
zij het nooit gedaan hadden. De kin- 
deren vinden het fijn als de klas aan- 
genaam verwarmd is. Daar de kraan 
is afgesloten, moesten de kinderen 
thuis hun handen wassen. Het geheel 
heeft niets met het grote-mensen- 
leven te maken, maar zó voedt men 
kinderen op." 
De vader zond onderstaand briefje 
terug: 
„Ik deel u even mede, dat ik mijn 
kinderen zelf opvoed en ze altijd heb 
voorgehouden, dat ze nimmer dergelijk 
onderkruiperswerk mogen verrichten. 
De werksters strijden voor een recht- 
vaardige zaak en wat rechtvaardig is 
zal door mij altijd gesteund worden. 
Kinderen weten niet heter en zijn blij 
iets te mogen aoen. ik zuv, ectntn wd 
eens willen weten wat uw houding 
zou zijn, als het onderwijzend perso- 
neel in rechtvaardige staking was en 
er kwam een ander voor de klas 
staan. U zoudt dan — overigens vol- 
komen terecht — een beroep doen op 
de medewerking van alle ouders. Ik 
hoop en wens, dat mijn kinderen van 
de gewraakte werkzaamheden ver- 
schoond blijven". 

Zo, nu weten we tenminste wat onder- 
kruipers zijn. Kinderen, die in een on- 
verwarmd vertrek zitten en zelf kolen 
gaan halen, zijn onderkruipers. Als de 
bakkers staken en u bakt zelf een brood- 
je, bent u een onderkruiper. Wilt ge 
geen onderkruiper zijn, dan moet ge bij 
staking in de kolenhandel rustig in de 
kou blijven zitten. En ge moet zoetjesaan 
verhongeren als de bakkers staken. Maar 
wat moeten we nu doen als ook de be- 
grafenisondernemers op datzelfde ogen- 
blik zouden staken? Dan is er geen keus 
meer en ben je altijd een onderkruiper. 
Wij voor ons zullen dan maar liever een 
onderkruiper  van  de  bakkers zijn. 

bespotting en aanfluiting van de geestelijke 
vrijheid. 

Prof. Mr. C. P. M. Romme stelt daar tegen- 
over: 
Wij zijn er vast van overtuigd, dat Prof. van 
den Bergh pornografie ver van zich en zijn 
omgeving houdt, en zijn kinderen met zorg 
poogt te behoeden voor lectuur, welke hun 
zedelijke gezondheid bedreigt. Maar het ont- 
stellende is, dat de geestelijke vrijheid hier 
wordt verabsoluteerd tot een waarde, waar- 
tegen de zedelijke gezondheid geen enkel ge- 
wicht in de schaal schijnt te zijn. 
Ook wij — het spreekt wel vanzelf — zijn 
kien op, het behoud van ongerepte geestelijke 
vrijheid. Maar het moet toch niet zo zijn, dat 
het gebruik van de geestelijke vrijheid de 
zedelijke gezondheid aantast en dat wij dan 
nog hoera moeten roepen voor deze geestelij- 
ke vrijheid. Zedelijke gezondheid is óók een 
hoge individuele volkswaarde. En wij moeten 
derhalve streven naar een orde, waarbij zo- 
wel de geestelijke vrijheid als de zedelijke 
gezondheid ieder haar levensruimte heeft. 

Prof. Dr. A. M. Donner valt niet de strek- 
king van het wetsontwerp aan, maar heeft 
ernstige bedenkingen tegen het ontbreken 
van voldoende waarborgen voor behoud van 
de drukpersvrijheid. 
„De bedoeling op zichzelf juichen wij wel 
toe, maar de manier waarop de regering te 
werk wil gaan, is in strijd met de grondwet- 
telijke drukpersvrijheid. Het wetsontwerp 
opent namelijk de mogelijkheid, dat Burge- 
meester en Wethouders der gemeente voort- 
aan uit de bibliotheken mogen weren alle 
boeken, die naar hun oordeel aanstotelijk zijn 
voor de eerbaarheid of die schadelijk zijn 
voor de zedelijke gezondheid der jeugd. 
Wij zeggen het nog eens — aldus Prof. 
Donner — wij zijn er hard vóór, dat tegen dit 
soort boeken wordt opgetreden. Maar de be- 
slissing, welke boeken nu onder dit verbod 
vallen, moet bij de rechter blijven en B. en 
W. moeten er zich buiten houden, anders 
wordt het in menige gemeente een politiek 
of godsdienstig relletje, waarbij de meerder- 
heid andersdenkenden in de hoek drukt. Hier 
zijn géén waarborgen voor onpartijdigheid! 
Integendeel, als men het ontwerp goed leest, 
dan merkt men dat het een klein kunstje is 
om met de voorgestelde bevoegdheden een 
bibliotheekcensuur in te stellen. 
Dat is fout. Dat is in strijd met de Grond- 
wet." 

— Het wil ons voorkomen, dat het bezwaar 
van Prof. Donner wel ernstige overweging 
verdient. 

PONS. 

DREIGEMENTEN 
Een Berlijns toneelgezelschap, aldus lezen 
wij in „De Waarheid", speelt op het ogen- 
blik Sartre's toneelstuk „De vuile handen", 
dat een anti-communistische strekking 
heeft. De vooraanstaande Duitse commu- 
nistische schrijver Wolfgang Harich tikt 
hén deze week in „Die Weltbühne" op de 
vingers: Wanneer zij later ter verant- 
woording worden geroepen, zo schrijft 
hij, zullen zij niet kunnen zeggen, dat zij 
onbekend waren met de anti-communis- 
tische tendens van het werk. Hij besloot 
zijn artikel met de woorden: „Zij moeten 
zich er niet over verbazen, wanneer zij 
dan tegenover een gerechtshof komen te 
staan, dat minder toegeeflijk is." 
— En wij laten de CPN. en „De Waar- 
heid" maar rustig hun gang gaan tot het 
te laat is! 

* INDRUKKEN * 
Bij de onthulling van het Egbert Snijder- 

monument te Edam. 

't W/as ons allen daar goed heel, heel 
W goed. 

Geen wierookbrand voor hen die vielen. 
Geen zelfstreling van wie gespaard ble- 
ven. Maar wel confrontatie van ons met 
onze gevallen makkers. Confrontatie met 
dat stuk van het verleden, toen zij het 
offer van hun leven brachten. Confronta- 
tie met het heden, dat wij aan- en inzien 
met steeds groter wordende ontsteltenis. 
Confrontatie met de toekomst ten aan- 
zien waarvan we een roeping hebben en 
houden. 
Daar was eerbiedig herdenken zonder per- 
soonsverheerlijking. Zes sprekers en één 
spreekster. Verschillende toonaarden, één 
grondtoon. Veel uitspraken, één gedachte. 
Daar „gebeurde" niet alleen iets, daar 
werd iets beleefd. Je was weer in die sfeer, 
die je nooit omschrijven kunt, maar die je 
voelt. Die je voelde in de grote piëteit, 
zowel als in de sterke felheid van de woor- 
den, die gesproken werden. Die ook ge- 
stalte had ontvangen in het mooie, sug- 
gestieve monument. Op het massieve 
zandstenen statief de namen van onze ge- 
vallen kameraden, 12 jongens van de KP.- 
Waterland, (zie hiervoor de In Memo- 
riam-pagina in dit en in het vorige num- 
mer. Red.) verder in bas-relief 2 verzets- 
figuren; ook een oproep tot het bewaren 
van de verzetsgeest. Op dit statief een 
machtige bronzen leeuw, die een adelaar 
te morzel drukt. 
Als Bob-KP. (Sjef was verhinderd), na 
gesproken te hebben, het monument ont- 
huld, is er een minuut lang eerbiedige stilte. 
Een lid van onze Marine treedt voor en 
blaast de piston. Als een signaal horen 
we „Last Post" (laatste groet) door de 
doodse stilte klinken. Met grote eerbied 
werd het aangehoord. Als allen gespro- 
ken hebben speelt een muziekcorps 2 
maal de melodie van 't Wilhelmus. Dan 
défilé van de vele aanwezigen om het 
monument, aan de voet waarvan veel 
kransen en bloemen zijn aangelegd, waar- 
tussen een krans van .H.M. Koningin 
Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard. 
De eerste, die op het monument toegaat, 
is Opoe Rozendaal. Dan volgen de 
andere nabestaanden, verder bijna alle 
burgemeesters uit Waterland; tenslotte al 
de anderen, die hier kwamen om „te ge- 
denken". Daarna gaat ieder zijns weegs. 
De „steen der gedachtenis" blijft. En blijft 
zijn taal spreken. En de klankbodem van 
ons hart ving vanmiddag zijn sprake op. 
Om die door te geven  
Ja, het is, zoals Grote Jan het hier van- 
middag heeft gezegd: „de geestelijke in- 
houd van deze verzetsstrijd, waarin, als 
't werd gevraagd, ook het leven van de 
strijder ten offer werd gebracht, wordt 
ten diepste alleen verstaan, als we haar 
zien onder het licht, dat daarover uitgaat 
van Hem, Die Zelf Zijn eigen Zoon 
overgaf tot in de dood, opdat, wie in Hem 
geloven,  het  leven  zullen   hebben." 

't Was ons allen daar goed; heel, heel 
goed. 

OOM PIET. 

Op de In Memoriam-pagina van dit en 
van het vorig nummer, zijn de gevallenen 
van de KP.'Waterland, ter nagedachtenis 
van wie het monument te Edam werd ont- 
huld, herdacht., (Red.). 



in   memoRiam 

Wilhelmus 
Cornelis Konijn 

geb. 15.}0.'17 ie Ilpendam, 
Overleden  op  1.1.'45. 

Chaulleur. 
Egbcrt Snijder 

geb.   5.5.72   te   Avereest, 
gef.    13.2:*5. 
Meubelmaker. 

Witiem 
Wocstenturg 

geb. 12.11:19 ie De Rijp. 
gesn.   6.2.'45. 
Timmerman. 

Klaas de Boer 
geb.  13.5:12 te Oostzaan. 

gef.   13.2:-t5. 
Chaulleur, 

Laurentius Beumer 
geb.  2.10:18  te  De  Rijp, 

gesn.   6.2:45. 
Chaulleur, Johannes Ruyter 

geb.   15.11:92 te 
Binnenwijzend, 
gel.   9.2:45. 
Landbouwer. 

als qoeóe en qetRouwe óienstknechten 

Zaterdag, 12 Februari, werd te Edam een momument onthuld ter nagedach- 
tenis aan de twaalf gevallenen van de KP.-Waterland. Hoewel enkelen hunner 
reeds eerder in deze rubriek werden vermeld, meende de redactie deze 
gelegenheid te moeten aangrijpen om hen allen nog eens gezamenlijk op deze 
plaats (in dit en het vorige nummer) te memoreren. In onderstaande regelen 
wordt het slot van een kort overzicht gegeven van de geschiedenis der KP.- 
Waterland. 
Op nevenstaande pagina worden van de onthulling van het monument enkele 
„Indrukken" gegeven. 

TT et nieuwe jaar, 1945, was nog geen dag oud of reeds 
i ihad de KP.-Waterland al weer een zware tol betaald. 
Wim Konijn kwam op wel heel tragische wijze om het leven. 
Hij nam op de 29e December '44 deel aan een overval op het 
Bevolkingsregister te Purmerend. Terwijl al enkele agenten 
waren gearresteerd, kwam onverwachts nog een agent binnen, 
die op het zien der KP.-ers de schiethouding aannam. Een 
der KP.-ers reageerde hierop door direct te schieten. De 
kogel ketste echter af op een metalen plaatje, dat zich in 
een der zakken van de agent bevond, veranderde van richting 
en trof Wim Konijn in de borst. Zwaar gewond snelde deze 
nog naar buiten, maar zeeg spoedig ineen. Op advies van 
enkele eerste hulp verlenende medici werd hij naar het zie- 
kenhuis te Hoorn vervoerd, waar men hem direct opereerde 
doch, helaas, zonder resultaat. Op Nieuwjaarsdag overleed 
hg en kort daarop hebben zijn vrienden hem „clandestien" 
begraven. 

Het gezin Ruyter, waarvan de zoon Joris op 31 Dec. '44 was 
gearresteerd, werd een week daarna nogmaals zwaar ge- 
troffen door de arrestatie van vader Ruyter. Beiden werden 
op 6 Februari gefusilleerd, misschien wel de droevigste 
onheilsdag uit de geschiedenis van de KP.-Waterland want 
op die datum sneuvelden in een gevecht met de Duitsers 
twee leden van de KP.-De Rijp en worden de KP.-leider, te- 
vens Gewestelijk KP.-vertegenwoordiger bij de Staf der B.S., 
en zijn medewerker. Klaas de Boer, gearresteerd. In De Rijp 
waren twee verongelukte vliegers per parachute neergeko- 
men en opgevangen door Willem Woestenburg en Lou Beu- 
mer, die hen per boot over het Noordelndermeer in veilig- 
heid poogden te brengen. Aan de kant van het meer geko- 
men, werden zij opgewacht door een aantal „Grime". Zij 
werden prompt ingerekend en gedwongen om met de handen 
m de nek voor de overweldigers uit te lopen onder de drei- 
ging van de in de aanslag gehouden geweren. 
„Ik vecht me liever dood dan levend in handen van moffen 
te vallen", had Willem altijd gezegd en nu was hij in handen 
van moffen. Er was voor hem maar één consequentie: zich 
dood te vechten. 
Ook Lou aanvaardde deze consequentie. Plotseling, als bij 
afspraak, draaiden zij zich tegelgk om en wierpen zich op 
hun belagers. Willem viel direct, dodelgk getroffen, neer. 
Lou zag nog kans om één van z^jn doodsvijanden bewus- 
teloos te slaan, maar intussen bezweek hij zelf onder de 
kogels van een automatisch pistool. De twee piloten moesten 

■ «^^i» ^>^^^^ ^S^SM^»^^»» —   "    *  ~ii'i*i~"" ~J"^J^i'~-i~i.rVtrii'>»<-» ^^^■^»%%^»^W 

toezien, konden niets doen daar men hen onder vuur hield 
tijdens het gevecht. Liever dan In handen van de moffen 
te vallen en — nog machtelozer — zijn genadeloze bruutheid 
te moeten ondergaan, waagden zg, met de dood voor ogen, 
een welhaast kansloze' strijd. 

Zoals deze twee, vechtend tegen een overmacht, tegen beter 
weten in misschien, had Bert Snijder eigenlijk al maanden 
gevochten, daarbij gesteund door zijn makkers, waarvan wij 
hier mogen noemen Klaas de Boer. Onder leiding van Bert 
had de KP.-Waterland twee zeer gevaarlijk wordende pro- 
vocateurs-NSB.-ers terecht gesteld. Er rees verdenking tegen 
Bert en men ging naar hem op zoek. De Duitsers kwamen 
bij Klaas de Boer, in wiens huis Bert verblijf hield, waarna 
beiden werden gearresteerd. 
Groot was de verslagenheid in de KP. over deze slag. Zij 
moesten bevrijd worden, maar hoe? De twee gevangenen 
waren ondergebracht in de Landbouwschool, waarin 50 & 60 
militairen waren gelegerd. Met basoeka's beschieten? Het 
was te gewaagd. De enige kans zou een overval op het 
transport naar Amsterdam bieden. De school werd dus in 
het oog gehouden. 

In de schemering reed een auto weg. Drie Joden zaten erin. Een 
meisje beweerde, dat ook Bert Snijder en Klaas de Boer erin 
zaten, maar men geloofde het niet en liet de auto gaan. 
Inderdaad werden de twee KP.-ers daarin weggevoerd en 
naar Amsterdam gebracht. Op 13 Februari werden beiden 
gefusilleerd op de Jan Ggzenkade te Haarlem. 

XTTij hebben in dit herdenkingsartikel niet getracht de 
V V grootheid van deze gevallenen aan te tonen door een 

opsomming hunner wapenfeiten. De grootheid van het verzet 
staat of valt niet met de lengte van een dergelijke lijst. Die 
grootheid ligt hierin, dat eenvoudige mensen naar de mate 
van hun vermogen hebben gevochten voor een hoog ideaal 
en dat zg voor de verwezenlijking van dat ideaal hun leven 
van uur tot uur veil hebben gehad. Misschien waren hun 
talenten niet vele, maar met de talenten, die zij hadden 
hebben zij gewoekerd tot het einde. Doordat zij getrouw 
zijn geweest in het kleine, heeft hun werk vrucht gedragen, 
van de een tien-voud, van de ander vijftlg-voud en van 
sommigen honderd-voud. 
Zij hebben zich gedragen als goede en getrouwe dienst- 
knechten. 
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ONTSNAPPING 
uit de BUNKER 

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

Bovendien komt de op- 
brengst van dit boekje 
geheel ten gunste van 

de 

SÏICHÏIHG '4Ö-1 

Het historische verhaal van 
een gevangene, die op 

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

slechis 35 een f 
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EEN BEKEND ADRES SEDERT 1909 

Gerechtigd tot het voeren van het Wapen van wijlen Z.K.H. Prins Hendrik 

per exemplaar 

U  zult  het   v r iaal  zeker met grote interesse lezen en  | 
U doet er Uw vrienden en bekenden, vooral de jongens 

in Indië, een groot genoegen mede. 

De uitgave  is  verkrijgbaar bij  de boekhandel,  aao de 

stations en de kiosken en bij de 

Uiigeverij H. Ne/issen - Br/tfioven 1 

F/STl 
Drukkerij H. J. Koersen & Zn. 

TEL 32239 

SINGEL 281 - AMSTERDAM-C. 

PERIODIEKEN EN 
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Ronde stokken in elke diameter. 
Bezemstelen, Raagstokken, 

Harkstelen. 
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Specialiteit: Emballagehout 
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Adj.-Dir.: H. W. van Monsjou 

Hoofdkantoor: Leldschekade 76 
Telefoon 41157—40337 (K 2900) 
Opslagplaatsen: Rigakade 18-20 
Telefoon;  486S2 (K 2900) 
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Dit spreekt voor zichzelf I!! 

Alle soorten Heeren-, Dames-, 
jongens-, meisjes- en kinder- 
schoenen. 
♦ 

Fabrikante: 

Jagil Schoenfabrieken N.V. 
G I LZ E 

*   FABRIEK  TE  LEEUWARDEN   * 

LITHO "ZAANLANDIA" 

ZAANDIJK 
OFFSETDRUK 

* STEENDRUK 
CARTONNAGE 
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DE GEURIGSTE 

ALBERT HEIJN 
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bestaat de mogelijkheid om geplaatst 
te worden bij het wapen der 

KONINKLIJKE 
MARECHAUSSEE 

voor de opleiding tot Marechaussee (beroeps- 
militair) welke in de loop van Maart begint 
Solliciteer daarom schriftelifk bij: 

Commandant Depot Koninklijke Marechaussee 
(a(d.  Werving) 

Willem lil Kazerne te Apeldoorn 

Militairen moeten hun sollicitaties indienen bi) 
hun rechtstreekse commandant. 

AAN DE NAVOLGENDE EISEN MOET WORDEN VOLDAAN: 

O   Ongehuwd Nederlander zijn. 

O Leeftijd van 19 t/m 24 jaar; uit Indië 
gerepatrieerde Oorlogsvrijwilligers 
mogen deze leeftijd overschreden heb- 
ben, mits zij op het tijdstip van vertrek 
naar de tropen nog geen 25 jaar waren. 

Q   Minimum lengte hebben van 1.75 meter. 

O   Geen bril drogen. 

O   De lagere school doorlopen hebben. 

Voorts zullen gegadigden moeten voldoen aan 
de voor de Koninklijke Marechaussee gestelde 
keuringseisen. 

NADERE INLICHTINGEN worden op aanvrage 
k aan bovenstaand adres verstrekt é 
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AANDACHT VOOR DE FILM 
ÓOOR A. VAP ÖOmBURQ 

n onze vorige beschouwing hebben wij ge- 
zien, hoe de pioniers van de filmkunst min 
of meer in onwetendheid en als het ware 
bij toeval de voorwaarden hebben geleverd 
tot de nieuwe en onafhankelijke kunstvorm, 

die Film heet, en dat een nieuwe groep, de 
groep der kunstenaars, klaar stond om de ver- 
worvenheden verder ter band te nemen en 
dienstbaar te maken aan een persoonlijke ge- 
moedsbewogenheid. 
Het is een bekend, maar niettemin merkwaar- 
dig verschijnsel, dat een of andere stroming, 
een of ander streven, zeer dikwijls op verschil- 
lende plaatsen tegelijk tot stand komt of teke- 
nen van leven gaat geven. Dit is om zo te zeg- 
gen een accent van waarachtigheid, een ken- 
teken, waaraan men zien kan, dat zulk een 
stroming, zulk een begin van leven, ergens in 
de lucht hangt. 
Zo is het ook met de film gegaan, ja zelfs 
met de filmcritiek, toen zij veel minder dan 
thans naar bepaalde normen kon werken. Zo- 
wel in Parijs als in Berlijn als in Moskou wer- 
den in theorie en in de practijk pogingen ge- 
daan om het onafhankelijk karakter van de 
filmkunst te onderkennen en haar eigenschap- 
pen van die der andere kunsten te onderschei- 
den. De drie hierboven genoemde groepen wa- 
ren niet de enige, doch wel de voornaamste en 
zijn in alle geval voldoende om een volledige 
behandeling van de zaak mogelijk te maken. 
Laat ik beginnen met enkele namen te noemen. 
In Parijs werkten o.m. Germaine Dulac, Kirsa- 
noff, René Clair, Claude Autant Lara, Alberto 
Cavalcanti, Man Ray; in Berlijn: Fritz Lang, 
Hans Richter, Moholy Nagy, Walter Ruttmann; 
in Moskou: Dziga, Wertow, Dowschenko, 
Eisenstein, Pudowkin, Alexander Rom, Kule- 
schow, Turin. 
Uit al deze namen zal ik er drie kiezen ter be- 
handeling: Autant Lara voor de Parijse groep, 
Walter Ruttmann voor de Berlijners, Kuleschow 
voor de Moscovitische    groep.    Deze    groepen 
hadden weinig contact met elkaar en nochtans 
vonden zij alle drie dezelfde beginselen van de 
filmkunst. Autant Lara deed  het als volgt. 
Hij construeerde een drama, dat hij opzettelijk 
een banale inhoud gaf om vooral de aandacht 
te vestigen op de vorm, die hij zocht. Hij koos 
het driehoeksdrama „Faits divers" oftewel „Ge- 
mengd bericht" en vertelt daarin, hoe een man, 
die als huisvriend van een echtpaar teveel over 
de vloer komt om nog een fatsoenlijk man ge- 
noemd te kunnen worden, aan het einde door 
de jaloerse  echtgenoot  wordt vermoord.   Geen 
verheffend  geval, inderdaad, maar, zoals ik al 
zei, opzettelijk banaal gehouden om de aandacht 
niet af te leiden van de doelstelling: de vorm 
van de film. 
Op een bepaald ogenblik, aan het einde van het 
drama, zien we drie personen om een tafel zit- 
ten. Dat wil zeggen, we zien deze drie personen 
slechts zeer gedeeltelijk, n.1. slechts in die mate 
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A ' u de lezers van De 
Zwerver en alle leden en vrienden van 
de LO-LKP binnen afzienbare tijd zullen 
geconfronteerd worden met de film, die 
hun beweging en lotgevallen in beeld zal 
brengen, heeft de redactie gemeend, dat 
het nuttig kon zijn het verschijnsel 
„Film" eens wat nader te bezien. 
De schrijver heeft in ons blad van 11 
dezer (No. 6) stilgestaan bij: de ontwik- 
kelingsgang; hij schenkt thans uitvoerig 
aandacht aan: de bewustwording. 

als strikt noodzakelijk is. Dat is in dit geval een 
blanke  arm en vingers,  die zenuwachtig  tafel 
trommelen; twee handen, die een dasje zenuw- 
achtig strikken en een mond, die zenuwachtig 
een sigaar op en neer rolt. Met andere woor- 
den mevrouw voelt zich niet op haar gemak, 
de huisvriend evenmin en de echtgenoot staat 
op springen. Daarna voltrekt zich het drama, 
een enorme revolver verschijnt op het doek en 
gaat af en op het volgend beeld rolt een lijk 
over de grond. De voorstelling is volledig, doch 
slechts door een associatie van onvolledigheden. 
We weten precies wat er gebeurd is, doch zien 
het niet gebeuren. Geen enkele daad wordt hier 
volledig getoond, doch de indruk kan niet vol- 
lediger  zijn.   En  dus  luidt  de   conclusie,   dat 
Claude Autant Lara in deze film heeft bewe- 
zen, dat men om een drama te suggereren de ac- 
teurs niet in hun volle toneelbetekenis nodig 
heeft,  dat men ze dingen kan laten doen,  die 
zij  niet gedaan hebben en dat zulks dus niet 
geschiedt krachtens hun spel, maar krachtens 
de wijze, waarop hun „maker", hun regisseur, 
gebruik maakt van détails, die hij dusdanig met 
elkaar in verbinding brengt, dat    wij    er    een 
drama uit kunnen aflezen. Hierdoor houdt zulk 
een fragment op een fotografische weergave te 
zijn van een   speelscène,    want   de   artistieke 
kracht  van   de  scène  ontstaat  door   de  werk- 
zaamheid van de maker, hetgeen wezenlijk iets 
anders is dan dat zij als bestaand tafereel wordt 
gefotografeerd. Alles hangt hier af van de be- 
wogenheid van de filmmaker en niets van de 
speeltechniek  van  de   acteurs.   Men   kan   dit 
experiment  een  nuchtere en   zelfs   primitieve 
poging noemen, het is niettemin een geslaagde 
poging. 
Het tweede voorbeeld geldt Walter Ruttmann, 
die destijds, omstreeks de twintiger jaren, dé 
assistent was van de toen reeds beroemde Fritz 
Lang, die in die dagen aan zijn Nibelungen 
werkte. Daarin werd voor Ruttmann een inter- 
mezzo gereserveerd, waarin hij zijn inzichten 
kon verwezenlijken. Hij koos het moment, 
waarop Kriemhilde droomt, dat haar gemaal 
Siegfried   door   onheil   wordt   bedreigd.   Het 
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tafereel verloopt als volgt: Kriemhilde ligt op 
haar rustbed. We zien haar één ogenblik. Daar- 
na verduistert het doek. Er doemen een paar 
grijze lijnen op, die samenvloeiend de gestalte 
aannemen van havikken, welke een paar maal 
dreigend omlaag schieten op een vaaggetekende 
duif onder in het vlak. Onmiddellijk daarop 
verspringt het beeld en thans zien we Kriem- 
hilde met grote schrikogen op de rand van haar 
bed zitten. Intussen hebben we een soort angst- 
gevoel ondergaan, een kleine nachtmerrie, die 
suggereert, dat Kriemhilde angstdromen heeft 
gehad. Ook hier weer: geen spel van een actrice, 
doch een associatie van los van elkaar staande 
voorstellingen (beelden) die verwant raken 
door het contact dat zij kunstmatig verkrijgen 
door de werkzaamheid van de filmmaker. 
Het derde voorbeeld betreft Kuleschow, die 
misschien wel het duidelijkst is vaa allen. Hij 
deed het weer op zijn manier en liet in zijn 
atelier een middelmatig acteur komen, die aan 
een tafel moest gaan zitten, het hoofd in de 
hand steunen en expressieloos op de tafel kijken 
moest. Toen werd de man naar huis gestuurd 
én kwam er niet meer aan te pas. Zijn beeld 
was door de camera opgenomen en hing op éen 
strookje celluloid aan een draad. Daarna liet 
Kuleschow een bord dampende soep aanruk- 

(Vervolg óp pag. 5) 

\ Met alle toelaatbare 
middelen 

5 
> Z.E. Kardinaal De Jong, wiens krachtige 
» houding tegen de Duitse rechtsverkrach- 
| ting voor vele verzetsmensen een sterke 
l morele   steun   is   geweest, heeft op een 
| protestvergadering    tegen    de    „veroor- 
fi deling" van Kardinaal Mindszenthy o.m. 
H als volgt gesproken: 

^ „Er is een duisternis gevallen op de dag 
ê dat het vonnis is uitgesproken over kar- 
n dinaal Mindszenty. Zijn misdaad is geen 
9 andere, dan dat hij pal heeft gestaan voor 
8 de    opvoeding    der    kinderen    door*  de 
l ouders.  Met  gewelddadige  en misdadige 
IJ middelen heeft men gepoogd hem beken- 

tenissen  af  te  dwingen.  De  aanwending 
K van deze middelen ligt geheel in het plan 
| en de aard van het communisme. Lenin 
fl zelf verklaarde in 1920, dat alles  geoor- 

loofd is voor het proletariaat.  We  moe- 
| ten het communisme bestrijden en daar- 

Ö toe alle toelaatbare middelen gebruiken, 
h Het  is   een  kwestie  van  zelfbehoud.  En 
| we moeten bidden om sterkte Voor kar- 
«• dinaal Mindszenty en voor de christenen 
| in de landen, die onder vervolging lijden." 



DE ATMOSFEER VAN FEBRUARI 1941 
DE   FEBRUARI-STAKiNG j 
Nog levendig herinner ik mij hoe ik het 

bericht van de Amsterdamse staking op 
25 Februari 1941 hoorde. Het was uit 

de mond van Janke, perschef van Seyss 
Inquart, die in een . hotel te Haarlem de 
redacteuren der Noordhollandse bladen had 
opgecommandeerd voor een „angenehme 
Plauderei". 
„Es ist Streich in Amsterdam", zei hij en het 
gaf een tintelende schok in de vergadering, 
want in die tijd was de pers nog niet gelijk 
geschakeld. 
Janke was zichtbaar nerveus en hij trachtte 
die nervositeit te overwinnen door te bulde- 
ren tegen de kranten, die niet willig in het 
Duits gareel marcheerden. Die hadden, zei 
hij, meegewerkt tot het scheppen van een 
atmosfeer, waarin de staking uit kon barsten. 
Herr Janke gaf daarmee te veel eer aan de 
Nederlandse journalisten. Niet zij maar de 
Duitsers hadden deze atmosfeer geschapen 
door stuk voor stuk het Nederlandse volk 
zijn rechten en vrijheden te ontnemen en 
allerhande voorrechten te schenken aan één 
partij, gehaat bij het volk, de NSB. 
In Amsterdam was deze fnuiking van de 
rechten van het volk en de poussering van de 
NSB. scherp aan dag getreden. De WA. 
marcheerde door de hoofdstad met 'pinkende 
koppels en dreunende pas en uitdagend 
klonken zijn staccato's in de straten. En de 
Joden werden als oud vuil behandeld. 
Dat gaf spanning. Op 8 Februari was er een 
kloppartij op het Rembrandtplein, op 9 Fe- 
bruari was het weer vechten, daar en in de 
Kalverstraat. 11 Februari werd voor de der- 
de keer op het Rembrandtplein gevochten en 
diezelfde dag verwekte de WA. tumult in de 
Jodenbuurt, waarbij de zwarte kerels door 
Joden, Kattenburgers en Jordaners werden 
afgedroogd en Koot er zo van langs kreeg 
dat hij het bestierf. 
Op 14, 16 en op 17 Febr., toen de NSB-ers 
een vertoning maakten van de begrafenis 
van Koot, waren er weer relletjes op onder- 
scheiden punten van de stad. 
Op 22-23 Februari grepen de Duitsers in 
in de strubbelingen, waarbij het tot dusver in 
hoofdzaak tussen burgers en WA.-lui was 
gegaan. Op bevel van Himmler werden 400 
Joodse jongemannen opgepakt. Het ging op 
z'n Duits toe, dat is: meer dan schandalig. De 
Joden werden getrapt, geslagen, geprest tot 
liggen en tot kruipen; vrouwen en kinderen 
werden beestachtig afgesnauwd. 
De Duitsers dachten dat   zulk   vertoon   de 

:3101001a 

„DE  ZWERVER» 
Weekblad  der 

GOIWN.      en       LO.-LKP.-Stichting 

Abonnemeiilspiijs  ƒ   1.50  per  kwart. 
Luchtpostabonnem. ƒ 4.50 per kwart. 
Advertenties   per    m.m.    /   0.15 
Contracten; Prijzen op aanvraag. 
Telefoon: Redactie  44566 

Administratie:   41063 
Adres   Redactie    en    Administratie: 
Prins Hendrikkade  152 — A'dam-C. 
Giro:   No.   109588   t.n.v.    LO.-LKP,- 
Stichting (zelfde adres). W 

::3tOK>C>OK^IOS080IOIOJOIO<OD 

A 
Amsterdammers murw zou maken, maar het 
effect was averechts. De hoofdstad kookte 
en bruiste. 

Er is nogal gestreden over de eer van de 
staking van 25 Februari. Ik geloof dat wij 

best erkennen mogen dat Communisten het 
plan hebben gemaakt en dat sommigen der 
hunnen het eerst tot staking hebben opge- 
roepen. 
Doch dit was niet meer dan het werpen van 
een vonk in een vat gloeiend buskruit. De 
atmosfeer, waarover Janke had getoornd, 
was zo dat het kleinste vonkje de hele stad 
ontploffen deed. 
Daardoor werd het een staking, zo groots en 
zo spontaan als Nederland alleen op 1 Mei 
1943 nogmaals heeft beleefd. Daar bestond 
een even wonderlijke als schone solidariteit 
tussen werkgevers en werknemers en tussen 
mensen van alle mogelijke stand en richting. 
De Jordaners en de bewoners van de Apollo- 
laan voelden zich één, de Kattenburgers met 
de heren van de grachten, en alle Amster- 
dammers met hun Joodse stadgenoten. Het 
nationale front werd op die dag geboren, 
waarvan het „Nationale Front" van Arnold 
Meyer een bespotting was geweest. 

Wij kennen de afloop. Op 27 Februari 
werd de arbeid weer hervat nadat de 

SS. en de Grüne Polizei een gruwelijke ter- 
reur geoefend hadden. Het succes •— de 
WA. verdween van de straat, nadat de Duit- 
se militairen de macht in handen genomen 
hadden ■— was van zeer tijdelijke aard. Straks 
kwamen Mussert's zwarte apen weer terug, 
brutaler dan ooit, en de Joden zijn wegge- 
voerd op even afschuwelijke wijze als het 
op die 22ste Februari toeging, zonder dat de 
Amsterdammers of het Nederlandse volk op- 
nieuw in opstand kwamen. 
Er zijn er die op grond hiervan de betekenis 
van de Februaristaking niet hoog aanslaan. 
En zeker heeft de staking van Mei 1943 veel 
directer en aanwijsbaarder gevolgen gehad. 
Zij leidde rechtstreeks tot een koppig volge- 
houden volksverzet, dat zich door het wreed- 
ste schrikbewind niet neer liet slaan. Maar 
toen was het ook twee jaar later. 
De Februaristaking 1941 was als een helle 
vlam, een bliksemschicht die plotseling ver- 
ried wat er bruiste in ons volk, nadat het op 
het hart getrapt was. Zij was — en Amster- 
dam mag daar zeer trots op zijn — het eerste 
volksprotest dat ooit ter wereld tegen een 
Jodenpogrom gerezen is. 
En al was dan geen grootscheepse illegale 
actie het onmiddellijk resultaat, het zaad 
van het verzet kon welig kiemen. 
Want niet door de kranten, die in de loop 
van 1941 al makker werden, omdat de fiere 
bladen één voor één Verdwenen ■— maar door 
de solidariteit, geboren bij de staking en zeer 
versterkt toen de Duitsers hoog en laag ge- 
lijkelijk straften — de arbeiders door inhou- 
ding van loon, de vermogende Amsterdam- 
mers met rigoureuse boeten — werd de 
atmosfeer dusdanig, dat het verzet, al bleef 
het voorshands sluimeren, in het verborgen 
groeide met zulk een kracht dat het eens naar 
buiten barsten moest. 

K. NOREL. 

WEft 
NOBLESSE ABLIGE. 
De President van het Bijzonder Gerechtshof te 
Amsterdam heeft een der verdedigers van de 
collaborateur Menten, Mr. Kortenhorst, ter zit- 
ting een standje moeten uitdelen en tot de orde 
moeten roepen. 
— Mr. Kortenhorst ontvangt als Voorzitter van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal een 
salaris van ƒ 12.000.—. Hij kan zich dus de 
„luxe" permitteren kieskeurig te zijn in de 
zaken, di^ hij als advocaat behandelt. Hij kan 
zich echter niet de luxe permitteren zich ter 
zitting zo te gedragen, dat hij in het publiek 
tot de orde wordt geroepen. De vraag rijst zelfs 
of een Kamervoorzitter zich nog wel kan ver- 
oorloven tevens als advocaat in collaboratieza- 
ken op te treden. 

A 
GELD   STINKT NIET. 
De heer Randolph Feltus werd in 1947 op een 
salaris van 3.000.— dollar per maand aange- 
steld als adviseur voor de voorlichting van het 
Nederlandse Informatiebureau te New York. 
Hij is precies een jaar voor dit bureau werk- 
zaam geweest. Het contract is — naar verluidt 
— beëindigd wegens de geringe resultaten van 
zijn arbeid en zijn in het oog lopende belang- 
stelling voor de Fox-combinatie. 
Thans is Feltus in dezelfde functie in. dienst 
van de Republiek Indonesië. 
— Zelfs in Amerika acht men een dergelijke 
metamorphose zeer onbehoorlijk en in strijd 
met de regels van fair play. Het is echter de 
vraag of hier wel een metamorphose heeft 
plaats gehad. Uit het recente verleden zijn ons 
meer gevallen bekend van het van twee wal- 
letjes eten. Geld stinkt niet. 

DOOR DIK EN DUN. 
Men zal zich herinneren, dat de benoeming van 
Prof. Presser tot buitengewoon hoogleraar in 
de geschiedenis van de nieuwste tijd, aan de 
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, des- 
tijds nogal wat rumoer veroorzaakt heeft. Ge- 
vreesd werd, dat hij zich zou ontpoppen als een 
warm vriend van de communisten. Reeds thans 
blijkt, dat die vrees niet ongegrond is. In een 
protestvergadering in Bellevue heeft hij, blij- 
kens „De Waarheid", op grond van de commu- 
nistische internationale solidariteit, geëist, dat 
stelling zou worden genomen tegen de zuive- 
ringsmaatregelen, die in Amerika op commu- 
nisten worden toegepast. 
— Dezelfde communistische internationale soli- 
dariteit doet hem natuurlijk het onrecht aan 
Kardinaal Mindszenty aangedaan, toejuichen. 

AUSTRALIË. 
Het te Sydney in Australië verschijnende 
nieuwsblad „Thin^s I hear" erkent eerlijk, 
„Wanneer de Nederlanders Australië werkelijk 
het zwijgen willen opleggen in verband met het 
Indonesische probleem, — zou dat zeer gemak- 
kelijk zijn. Zij hoeven dan slechts enkele in- 
boorlingen van Centraal-Australië te halen en 
hen te Den Haag neer te zetten als een Austra- 
lische regering in ballingschap. Australië ver- 
oordeelt de Nederlanders voor het feit. dat zij 
niet uit Indonesië evacueren. De Nederlanders 
zijn daar driehonderd jaar geweest, gedurende 
welke ti5d de inheemse bevolking is aange- 
groeid van 20 tot 70 millioen. Wij zijn honderd- 
zestig iaar in Australië geweest en in die tijd 
hebben wij de inheemse bevolking bijna uit- 
geroeid." 
— Eerlijk is eerlijk. 

GEVAARLIJKE PADEN. 
Ondanks blokkade en tegenblokkade is de Ne- 
derlandse onderneming „A.T.O.-Van Gend en 
Loos" nog steeds in staat wekelijks aanzienlijke 
hoeveelheden lichte machines, metaallegeringen 
en naalden voor de textielindustrie met 50 
vrachtwagens naar de Sowjet zone van Duits- 
land en naar de landen achter het ijzeren gor- 
dijn te vervoeren. 
— Zolang de Sowjet Unie en Nederland for- 
meel nog bevriende naties zijn, heeft dit in- 
derdaad formeel gezien met collaboratie 
nog niets te maken. 



*    Iedere zwakheid ontoelaatbaar 1    * 
p1   en golf van verontwaardiging en ontzetting 

voer   door   de   gelederen   der   oud-illegale 
werkers, toen zij in de dagbladen lazen, dat de 

,    procureur-fiscaal    bij    het    Haagse   Bijzondere 
Gerechtshof de doodstraf eiste tegen een oud- 
illegale werker,  die na zijn arrestatie door de 
SD. tot drie maal toe had doorgeslagen, waar- 

,,door 16 personen waren gearresteerd, waarvan 
er  zes werden gefusilleerd en vier in concen- 
tratiekampen omkwamen. 
Terecht vraagt men zich in onze kringen af 
waar het heen moet, als men op deze wijze 
zal voortgaan met de berechting van oud-ille- 
gale werkers. En temeer klemt deze vraag nu 
een man als Schreieder buiten vervolging wordt 
gesteld. 
Onze eerste opwelling is hier zeer bittere din- 
gen te zeggen aan het adres van onze recht- 
spraak. Woorden, die een hartekreet zijn van 
njensen, die alles voor het vaderland wilden 
geven en nu behandeld worden op een wijze, 
die met alle rechtvaardigheid spot; die blijk- 
baar niet eens recht op barmhartigheid, laat 
staan op recht kunnen doen gelden. En het is 
slechts met moeite, dat wij deze woorden hier 
terughouden. Want het kan zijn, dat wij ons in 
dit geval nog zouden vergissen. Wij kennen niet 
alle gegevens van het proces Mullaert, zoals 
het in Den Haag werd gevoerd. En er zijn 
enkele feiten, die ons tot enige voorzichtigheid 
manen. 
Daar is allereerst het feit, dat de eis van de 
doodstraf een applaus ontlokte aan de nabe- 
staanden van de gevallenen, die op de publieke 
tribune zaten. Daarover kan men zeer terecht 
— zijn verontwaardiging uitspreken, want men 
applaudiseert niet in de rechtszaal, zelfs niet" 
wanneer tegen de grootste sadist de doodstraf 
geëist wojdt. Maar het toont wel aan, dat de 
illegaliteit niet in zijn geheel gelijkelijk denkt 
over deze zaak. En dan is voorzichtigheid ge- 
boden. Er zijn meer gevallen bekend van illegale 
werkers, die, na in handen van de SD. geval- 
len te zijn, een zo schrikwekkend verraad pleeg- 
den, dat men ervan gruwt. Men denke aan het 
geval-Brune en het verraad van Weert. In beide 
gevallen waren er altijd nog illegalen, die 
bleven geloven in de rechtschapenheid van der- 
gelijke mensen. 
In de tweede plaats is daar de figuur van de 
procureur-fiscaal, Mr. de Jong. Zijn wij wel 
ingelicht, dan was Mr. de Jong een verdien- 
stelijk illegaal werker, wie men dus niet zou 
mogen verwijten, dat hij zich niet kan verplaat- 
sen in de gemoedsgesteldheid van iemand, die 
door de SD. gevangen wordt genomen en spre- 
ken moet. Men mag zulk een lid van de rech- 
terlijke macht niet aanvallen, zonder de stuk- 
ken uit deze zaak nauwkeurig te hebben 
bestudeerd. Wij behouden ons het oordeel over 
ziin eis dan ook voor. 
Toch zijn er enkele zeer merkwaardige aspec- 
ten in deze zaak, die wij thans reeds naar voren 
wiflen brengen. 
Volgens het courantenverslag zou de procureur- 
fiscaal in zijn requisitoir hebben gezegd: „in de 
oorlog is iedere zwakheid ontoelaatbaar!" Als 
dit juist is, dan is Uw en onze plaats naast Mul- 
laert in de verdachtenbank. Want wie is er, die 
nooit enige zwakheid toonde? Doch wie is er 
dan, die de eerste steen zal werpen? Zeker 
niet de leden van de rechterlijke macht, die in 
bezettingstijd op meer dan één punt zwakheden 
toonden. Want de rechterlyke macht was alles- 
behalve het voorbeeld, waarnaar wy in bezet- 
tingstijd konden opzien. Ze heeft ons, globaal 
genomen, laten zien hoe het niet moest. En 
niemand van hen, ook de beste niet, heeft het 
recht te zeggen, dat in oorlogstijd iedere zwak- 
heid ontoelaatbaar is. 
Wanneer 'n dergelijke norm zou moeten worden 
aangelegd, moet dit dan uitgerekend gebeuren 
tegenover een oud-illegaal werker? Wij dachten 

zo, dat er dan toch wel betere gelegenheden te" 
vinden waren geweest, waarbij een dergelijke 
eis althans minder honend zou hebben geklon- 
ken. 
Dauervernehmung — uren en dagen aaneen — 
luister goed illegale werker: iedere zwakheid 
ontoelaatbaar. 
Lichamelijke en geestelijke folteringen, luister 
goed illegale werker: iedere zwakheid ontoe- 
laatbaar. 
Glimt de waanzin in uw ogen, krampen de 
doodsangsten door uw lijf, luister goed illegale 
werker: iedere zwakheid ontoelaatbaar. 
Wordt alles wat u lief-en dierbaar is met dood 
en verderf bedreigd, luister goed, illegale wer- 
ker: iedere zwakfieid ontoelaatbaar. 

Mensen, die nooit getracht hebben sterk te 
zijn, die nooit weerstand boden, die aan de kant 
stonden gaan vrijuit. Maar jij, die het gepro- 
beerd hebt je angsten te overwinnen, die de 
strijd hebt aangedurfd, voor jou geldt, dat iedere 
zwakheid ontoelaatbaar was. 
Jij was een zwakkeling, omdat je voelde dat je 
niet aan je zwakheden mocht toegeven. Jij was 
een zwakkeling, omdat je in doodsnood jezelf 
niet kon blijven. En de kerel, die elk gevaar 
uit de weg ging en wegkroop als hij een mof 
zag, dat was een held. Hij heeft nooit doorge- 
slagen, omdat niemand naar hem greep. Richt 
een standbeeld op voor die helden, die zwegen 
omdat hun niets gevraagd werd. Herdenk op de 
nationale feestdag voortaan de lafaarfls en de 
hazeharten, want deze mensen toonden de ware 
zelfkennis. Niet onze gevallenen, maar zij waren 
het symbool van het heldendom in ons volk. 

Er is nog een zeer opmerkelijk verschijnsel in 
de zaak-Mullaert. En dat is, dat deze zaak niet 
is voorgelegd aan de Landelijke Ereraad der 
Illegaliteit. Hier wreekt zich weer de lacune 
in onze bijzondere rechtspleging, die landver- 
raders en illegale werkers, die zich aan ontoe- 
laatbare handelingen schuldig maakten, voor 
een en hetzelfde college daagt. Het O.M. kan 
een zaak tegen een illegale werker aan de Lan- 
delijke Ereraad voorleggen, doch is daartoe niet 
verplicht. En daarmede heeft de hele berech- 
ting der oud-illegale werkers wel een zeer wan- 
kele basis gekregen. Want nu blijkt, dat de 
Haagse procureur-fiscaal Mr. Zaayer blijkbaar 
nimmer behoefte aan een dergelijk advies heeft. 
Noch in het geval-Kicken, noch in het geval- 
Mullaert   werd   een   beroep  op  de  Landelijke 
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Ereraad gedaan. En deze heeft zich dan ook 
reeds met een telegram tot de Minister van 
Justitie gewend om hem daarop opmerkzaam 
te maken. 
Mr. Zaayer heeft zich destijds grote bekendheid 
verworven door zijn protest aan het adres van 
de Minister over het niet uitvoeren van opge- 
legde doodstraffen. En hoewel het een zeer 
ongewone en ongewenste figuur was, dat de 
rechterlijke macht ging debatteren met de 
Minister van Justitie, verwierf hij zich daar- 
mede in illegale kringen een goede naam. 
Sindsdien hebben wij echter zeer veel wonder- 
lijke zaken van Mr. Zaayer te zien gekregen. 
Daar was de buiten-vervolgingstelling van 
Schreieder, met de mededeling, dat deze een 
correct politieman was. En terwijl na de tweede 
vrijspraak, de procureur-fiscaal te Leeuwarden 
daartegen in beroep komt, acht Mr. Zaayer 
zich geroepen in een interview nogmaals zijn 
gunstig oordeel over Schreieder ten beste te 
geveh. 
En nu het geval-Mullaert. Mr. de Jong eist de 
doodstraf tegen een oud-illegaal werker, de 
rechtbank veroordeelt hem tot twaalf jaar en 
er   wordt   prompt   hoger   beroep   aangetekend, 
niet   door   Mr.   de   Jong    maar   door   Mr. 
Zaayer.   Wij   hechten   geen   geloof   aan  allerlei 
geruchten,   welke   er   omtrent   Mr.   Zaayer   in 
omloop zijn. Doch dit alles werpt toch wel een 
zeer merkwaardig licht  op zijn persoon. 
Het is genoegzaam bekend, dat er in de ille- 
galiteit in Den Haag zeer vreemde dingen zijn 
gebeurd  en ook,  dat bepaalde kringen  na de 
bevrijding nog zeer actief waren! En.... blijk- 
baar nog zijn. Niets is ons liever, dan dat daar- 
aan spoedig een einde wordt gemaakt. 
Maar   even   noodzakelijk   is   het,   dat   er   een 
einde   komt  aan  de   wonderlijke  kronkelingen 
in het bijzonder recht, dat hier wordt toege- 
past. Er zijn bladen, die de meest sensationele 
en wonderlijke onthullingen doen. Als die bla- 
den liegen, dan moeten ze ter verantwoording 
worden geroepen. En als er ook maar een tiende 
waar is van hetgeen zij  beweren, dan is een 
grote schoonmaak  dringend   noodzakelijk. 
En   de  illegale  werker,   die  voor  het  gerecht 
wordt  gedaagd,  heeft  meer dan  wie ook het 
recht, dat zijn zaak wordt behandeld door lie- 
den,   die   zijn  moeilijkheden   kennen   en  met 
kennis van zaken kunnen oordelen. 

/ AD. 
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Herinneringen 
van  een Joodse onderduiker 

„Morgen wat meer eten koken, vrouw." 
De dagen verliepen nog steeds zonder bij- 

zondere gebeurtenissen. Het werd 2 Oct., 
des avonds. Een avond, gegrepen in de ban 

der verschrikking. Laten we hier niet veel van 
zeggen. 
Niemand zal dit vergeten. De noodlotsavond, 
waarop gezinnen, grijs geworden op Emmens 
grond, huis en hof moesten verlaten, uit elkaar 
werden gescheurd, opéén gedreven en als een 
kudde vertwijfelde dieren ter slachtbank worden 
geleid. Het staat ons bloedig in het hart ge- 
grift, hoe de 70-jarlge blinde en de 80-jarige 
invalide uit hun bed werden gelicht, hoe kinde- 
ren van hun moeders werden losgescheurd door 
een dol stel Mofse honden en hun, zich Neder- 
landers noemende, trawanten. 
Genoeg hierover, als er een gerechtigheid 
is,  aan haar het oordeel. 
Op deze avond was het, dat 6 mensen, al lave- 
rend tussen de gevaarlijke Mofse klippen, 
trachtten Valthe te bereiken. 
Zes mensen, geen groot percentage op de 
velen, die achter bleven. Echter een 
groot aantal voor hen, die ze een onderkomen 
willen bieden. Een zeer groot aantal, maar 
hadden er nog 6 of desnoods 16 mensen bij 
Zefat aangeklopt, ik ben er zeker van, hun 
was geen onderdak geweigerd. 
Enkele dagen voor deze ontzettende avond is 
hij nog bij verschillende mensen geweest: 
„Denk er om lui, als de Mof je halen wil, ga 
niet. Kom bij mij". Meermalen heb ik mij af- 
gevraagd, vanwaar de sterke geest van verzet 
en die liefde tot helpen in deze man. 
In het begin bleef ik met mijn collega's het 
antwoord schuldig. Later echter, toen we hem 
leerden kennen, begrepen we het: hij veraf- 
schuwde iedere vorm van geweld en zijn eer- 
lijk, rondborstig karakter kwam in opstand 
telkens, als hij zag, dat een weerloos mens 
getreiterd en gekweld werd. Hij was een idea- 
list, soms misschien een utopist. Hij wilde, 
voortgekomen uit het volk, dit volk zien als 
een geheel, vooral waar het de levensrechten 
van een mens betrof. Ieder mens, ongeacht rang 
of stand, ras en religie was heilig in zijn recht 
om te leven en een ieder, die dit recht ontkende, 
vond in hem een fanatiek bestrijder. 

Maar laat ons terug gaan naar het gebeurde. 
Moe en huiverig bereikten de 6 vluchtelingen 
het huis. Schuchter tikt een vinger op het be- 
kende raam. Zoals gewoonlijk, ook nu binnen 
twee minuten een ontgrendelde deur. In zijn 
hand het ons zo bekend geworden katje — door 
ons tot sjiep-sjiep omgedoopt, (nee, we wisten 
toen nog niets van een echte jeep) — schiet hij 
zijn klompen aan, overziet een seconde de 
schare en zegt: „Fijn, dat jullie er zijn". Dan 
neemt hij het kind, dat met haar moeder is 
ontvlucht op de schouders en door de menigte 
op de voet gevolgd, loopt hij naar de woonstee 
van de niets vermoedende en inmiddels slapende 
broeders. 
„Hela, wordt eens wakker, kerels!" 
Na veel slaapdronken gemurmel wordt de deur 
op een kiertje gezet. 
„Wat is er aan de hand?" luidt de eerste vraag. 
„O,  niets  bijzonders,  alleen maar wat van je 
familie" en dan al schertsende: 
„Ze wilden eens zien, hoe zoonslief het maak- 
ten." 
Stomverbaasd zien de jongens dan hun hele 
familie voor zich staan. Ze hadden wel eens 
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A egcn Joodse onder- 
duikers — vrouwen en mannen — bouw- 
den zich met messen en spaden een schuil- 
plaats midden in de uitgestrekte Valther 
bossen in Drente, en zij deelden er maan- 
den achtereen angst, zorg en kleine ge- 
noegens, die alleen in die tijd als genoe- 
gens werden beleefd. 
Eén hunner stelde zijn dagelijkse beleve- 
nissen op schrift en gaf ons toestemming 
tot publicatie in ons blad. 
Wij bieden V hiernaast het tweede hoofd- 
stuk van dit diep-menselijk verhaal, dat 
in eenvoudige maar vaak ontroerende be- 
woordingen vertelt van de ellenden, waar- 
aan onze Joodse landgenoten gedurende de 
jongste oorlog waren bloot gesteld, maar 
dat ook spreekt van moed, kracht en ver- 
trouwen in de toekomst. 

Hisiorisch verhaal door A. van Dien 
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gesproken over de mogelijkheid, dat alle jon- 
geren in kampen zouden worden ondergebracht, 
maar dat oudere mensen, en zoals hier, boven 
de zestig, ook nog het Duits barbarisme moesten 
ondergaan, hadden ze niet verwacht. • Als het 
moment van sprakeloosheid voorbij is, drukken 
ze elkaar de hand en dan komen de tongen 
los. Nog een half uurtje zitten ze bijeen en dan 
gaat Bertus, alsof er niets veranderd is, naar 
zijn vrouw terug, die hij inlicht met de laco- 
nieke woorden: „We hebben er een paar bij 
vrouw; morgen wat meer eten koken; ze zijn 
er uit Emmen." En eer het goed en wel tot zijn 
vrouw is doorgedrongen, heeft hij zijn gestoorde 
slaap hervat. 

Van kippenhok tot woning. 

|j e volgende morgen half acht is hij weer 
*-*' present, voert de geiten en schapen, die in 
het land om het kippenhok lopen en wipt dan 
zo terloops even naar binnen. Samen bespreken 
ze nu even de te nemen maatregelen. Er wordt 
besloten de linker helft als slaapgelegenheid 
in te richten, rechts tafel en bank, vóór kachel 
en achter een afgeschutte wasgelegenheid, met 
natuurlijk ons — wijds uitgedrukt — toilet. Nog 
dezelfde dag wordt met het interieur begonnen. 
In de schuur van Bertus kunnen ze elk ge- 
wenst_ artikel vinden. Die schuur hebben we 
„Valther Bazar" genoemd. Van etenswaren tot 
poetsartikelen, van brandstof tot electrisch 
materieel, schier op elk gebied kon je er te 
kust en te keur gaan halen. Fenomenaal, wat 
daar zoal in verzameld was. Overigens buiten- 
gewoon gemakkelijk, vooral wanneer je een 
gezin moet installeren. 
Twee dagen gaan voorbij, voor alles naar wens 
is ingericht; nu- is het wachten op nog vol- 
doende bedmateriaal en juist 's middags, als 
iemand voor het raam zit, om een glimp van de 
op ongeveer 700 meter afstand liggende weg op 
te vangen, ziet hij een hem bekend paard en 
wagen naderen. „Zie lui, daar komt Jan", en 
ja, waar de coöperatiewagen al niet goed voor 
is. De wagen wordt voor de schuur geleid, vlug 
de inhoud, het verwachte beddegoed plus een 
partij brood, uitgeladen en rustig vervolgt de 
schimmel zijn weg. Dat is weer even zo'n bra- 

. vournummer van Jan. Hij heeft er meer op z'n 
repetoire staan. Een kerel, van wie je zegt: die 
is voor de duvel niet bang. Een reuzen steun 
is  hij  geweest voor  al'e  Zefat-duiVo— 

.... Schuchter tikt 
een vinger op het 
bekende raam .... 

/ 



's Avonds komt Bertus en samen brengen ze het 
gebrachte op zijn plaats. De volgende morgen 
worc^t de laatste hand aan de binnenbouw ge- 
legd. Alles is nu; naar omstandigheden, prima 
ingericht. Het electrisch licht, kookplaten, snel- 
koker, enz. geven zowaar een comfortabele 
indruk. , i 
Langzamerhand beginnen nu allen aan dit leven 
te wennen. Elk stelt zich in op een langere tijd 
van wachten dan aanvankelijk was aangenomen. 
De in de zomer verwachte invasie blijft uit, al 
leeft de stille hoop daarop nog in vele harten. 
De activiteit in de lucht wordt opgevoerd en 
mogen we de B.B.C, geloven, dan broeit er iets. 
Zo worden dagen tot weken. Niets bijzonders 
valt er te vermelden. Enkele leuke afwisselin- 
gen kleuren het bestaan, b.v. als een jongen 
en meisje tijdens het aardappelkrabben tot een 
liefdesintermezzo besluiten, of als iemand tot 
de conclusie komt, dat ie nu werkelijk niet lan- 
ger kan wachten en juist voor onze ingang 
zijn 4712 verspreid. Grappig, als je bedenkt, dat 
geen der krabbers ook maar een flauw ver- 
moeden heeft van onze aanwezigheid hier. Zo 
gauw het schaftuur is, laten de jongens binnen 
de verduisteringsschotten neer en vaak zitten 
dan alle werklui met hun rug tegen het be- 
woonde kippenhok heel rustig hun boterham te 
verorberen. Binnen natuurlijk alles muisstil. 
Niemand verroert zich en de spanning is bijna 
zichtbaar op zo'n moment, al heeft het komische 
van het geval, ondanks het gevaar, de overhand. * 
November komt, en daarmee koude, maar tevens 
het korten van de dagen, wat door de duikers 
ten zeerste op prijs wordt gesteld. Immers, dat 
betekent, vroeger naar binnen kunnen en 
tevens, mocht er ooit iets gebeuren, gemakke- 
lijker verplaatsen. 

(Wordt  vervolgd.) 

(Vervolg van pag. 1) 
AANDACHT VOOR DE FILM 

ken, die hij midden op de tafel zette en even- 
eens met de camera fotografeerde. Toen was de 
beurt aan een lief meisje, dat op een rustbank 
moest gaan liggen en aldus eveneens werd „ge- 
draaid" en tenslotte werd een meneer van mid- 
delbare leeftijd op de grond gelegd en als „lijk" 
door de camera gefotografeerd. Al deze mensen 
en dingen kenden elkaar niet, hadden elkaar 
nooit gezien en zouden toch de helden worden 
van drie filmpjes. Zij en enkele vrienden van 
Kuleschow werden uitgenodigd om een voor- 
stelling mee te maken en kregen de drie vol- 
gende films van ieder een paar minuten te zien. 
Ten eerste de kop van de acteur, om beurten 
afgewisseld met het bord soep op tafel, tien 
twaalf maal achter elkaar tot de toeschouwers 
geloofden, dat deze twee zaken iets met elkaar 
te maken hadden. Hetzelfde proces met de 
acteur en het meisje, met de acteur en het lijk. 
En 't resultaat was, dat alle aanwezigen ver- 
klaarden, dat de acteur uitstekend had gespeeld, 
want hij keek hongerig naar de soep, vol be- 
wondering naar het meisje en vol afgrijzen naar 
het lijk. 
De werkelijkheid was, dat hij alleen maar bot- 
weg gekeken had naar het midden van de tafel. 
Pas door de verbinding, de dwingende associa- 
tie van zijn beeld met om beurten al die andere 
beelden, deed bij de toeschouwers de indruk 
ontstaan, dat de acteur op natuurlijke wijze 
reageerde. Zo groot is de kracht van deze asso- 
ciatieve werkzaamheid, dat de toeschouwer, ja 
zelfs die geleende acteurs, die elkaar nooit 
hadden gezien, moeste ntoegeven, dat zij in de 
film werkelijkheid elkaar, wel degelijk kenden. 
Zo ziet men ook uit dit voorbeeld weer,,dat de 
indruk die men van het filmdrama krijgt — 
van het goede drama, wel te verstaan —• afhan- 
kelijk is van wat de filmmaker doet en geens- 
zins van wat de spelers verrichten. Wat-ik daar 
tussen gedachtestreepjes zeg, is van groot be- 
lang. Ik spreek hier n.1. alleen over de wer- 
kelijke film, niet het compromis, dat wij zo vaak 
in de bioscoop zien en waarin spelers een te 
grote rol spelen. Ik spreek dus van de ideale 
film, van de film, zoals die zou moeten of al- 
thans zou kunnen zijn. 
En hiermede is dan aangetoond, dat de gang 
van zaken, het filmrhythme, de expressie, wor- 
den verwekt door ên komen voor verantwoor- 
ding van de ordenende geest, die achter alle 
mensen en dingen staat: de filmmaker of 
regisseur. . 
Hoe de filmkunst uit de sfeer van nuchter 
experiment naar de sfeer van bewogen kun- 
stenaarsschap groeide, zullen we in een vol- 
gend artikel proberen na te gaan. 

*   TER OVERDENKING   * 
Wie terugziet op de Stichtihgsarbeid vóór 

en na de bevrijding, zal niet kunnen 
ontkennen, dat zij tot hiertoe uitstekend ge- 
slaagd is. Dat is iets om dankbaar voor en 
trots op te zijn. 
Met blijdschap kan men constateren, dat de 
organisatie uitstekend 
is, dat nog honderd- 
tallen oud verzetsmen- 
sen hun hart aan dit 
werk geven, dat de 
acties der Stichting sla- 
gen en bovenal, dat on- 
ze mensen een verzor- 
ging ontvangen, waar^- 
aan niet zoveel ont- 
breekt en met name ontbreekt de persoon- 
lijke sfeer niet, die het voor de verzorgers 
tot een eer en voor de verzorgden tot genoe- 
gen maakt om voor Stichtingszaken met el- 
kaar in contact te komen. 
Zeker er zijn nog vele zorgen en in de toe- 
komst zijn nog wel wat barricades (vooral 
financiële) te nemen, doch we hebben ook in 
dit werk geleerd, de dag te plukken en niet 
bezorgd te zijn over situaties in de toekomst, 
die we nog niet kunnen overzien. 
Maar dankbaarheid mag niet zorgeloos ma- 
ken. We moeten de vinger aan de pols hou- 
den en elkaar ook steeds voorhouden, waar 
onze gevaren liggen. 

Welnu, het succes onzer Stichting houdt 
zeer reële gevaren in. Juist uit dit suc- 

ces ontstaat, als de keerzijde van een me- 
daille een gevaarlijke neiging bij medewer- 
kers en verzorgden. 
Bij zoveel voorspoed is, in 't kort gezegd, de 
natuurlijke neiging van de medewerker, dat 
hij het wel „gelooft", terwijlde verzorgde ge- 
vaar loopt, te menen, dat al zijn wensen ver- 
vuld kunnen en behoren te worden. 
Bij dit laatste willen we eens even stilstaan. 
Men moet in het oog houden, dat ik deze 
neiging niet als ,een verwijt aan het adres van 
de verzorgden richtte, maar als iets, dat ieder 
mens bekruipt, als hij op voorbeeldige wijze 
van zijn zorgen ontlast wordt. 
Dat is het gevaar. Hoe actiever de Stichting, 
hoe meer zorgen zij aan de verzorgden ont- 
neemt, des te zorgelozer deze dreigen te 
worden. In dat geval schiet de Stichting haar 
doel voorbij. In dat geval ondervindt de ver' 
zorgde op de duur schade van de Stichting. 
We moeten dus attent zijn op de wijze van 
verzorging. Wij, dat is de Stichting en dat 
zijn de verzorgden. Het verzorgingswerk 
moet zodanig zijn, dat het geen verantwoor- 
delijkheid (moreel of financieel) van de ver- 
zorgde overneemt, maar 20, dat de verzorgde 
de volle verantwoordelijkheid blijft dragen, 
of erin opgekweekt wordt, die weer te gaan 
dragen. De Stichting mag geen zorg en ver- 
antwoordelijkheid overnemen, zij moet, waar 
't nodig is, meehelpen de zorg te lenigen en 
de verantwoordelijkheid lichter te dragen hel- 
pen maken. 
Op dat punt moeten we naar beide zijden op- 
lettend zijn. Als de Stichting gaat Sinter- 
klazen, moet de verzorgde haar naar haar 
plaats  terugwijzen,  hoe moeilijk het ook  is 

een vriendelijk aanbod te Weigeren. Indien 
men dit niet doet, wordt men geestelijk en 
financieel afhankelijk en dat wreekt zich later 
in het verzorgde gezin. Zou een verzorgde 
al te gemakkelijk met verlanglijstjes gaan 
zwaaien, dan moet de Stichting kort en zake- 

lijk die mentaliteit on- 
5derdrukken, zelfs als ze 
alle lijstjes zou kunnen 
honoreren. 
Indien men dit niet 
doet, maakt men de ver- 
zorgde op de duur tot 
een onzelfstandig mens, 
die alles endosseert aan 
de Stichting. 

Wilt U voorbeelden? 
Indien een moeder haar zoon wil laten 

studeren, moet zij proberen haar pensioen 20 
te verdelen, dat de studie te betalen is. Dat 
vereist offers, maar wie alle offers op de 
Stichting afschuift, plaatst de ruggegraat 
van de student en van het gezin in de Stich- 
ting, 't Zijn de offers, 't is de gedragen ver- 
antwoordelijkheid, die de mens ruggegraat 
geven en zijn karakter vormen. 
Indien het pensioen absoluut ontoereikend is, 
kan de Stichting bijspringen, maar eerst moet 
men zelf bewijzen, dat 't ernst is, dat men 
offers wil brengen. 
Als een Stichtingsmedewerker op de opmer- 
king van een verzorgde, dat ze zo graag een 
piano willen hebben, deze grootmoedig toe- 
zegt, dan heeft die man wel een goed, maar 
ook een dwaas hart. En de dame in kwestie 
doet goed 't aanbod af te wijzen en eens te 
passen en te plooien, of ze geen piano uit 
haar pensioen kan oversparen. 
Gunnen we die jongen zijn studie en die 
dame haar piano niet? Onzin, maar we gun- 
nen ze meer dan dat. Onze belofte voor ver- 
zorging is niet geweest, dat de achterge- 
blevenen alles zouden krijgen, wat ze wensen, 
maai dat we ze 20 met onze zorgen zouden 
omringen, dat ze 2elfstandig, voor zichzelf 
2ouden kunnen 2orgen van een inkomen, als 
ze voorheen hadden. 
Onze belofte is, dat we de vrouwen zouden 
sterken in hun leed en niet, dat we ze daarin 
zouden verzwakken, dat we hun omstandig- 
heden 20 zouden maken, dat ze hun zware 
taak zelf op zich zouden kunnen nemen. 
Onze belofte is, dat we de zonen en dochters 
van onze vrienden zouden helpen rijp en 
sterk te maken voor het leven en niet, dat we 
ze in de watten 20uden leggen. 
Het kan zijn (ik generaliseer niet), dat we de 
nagedachtenis van een verzetsvriend meer 
eren met de weigering dan met de aanbie- 
ding van een studie of een piano. 
Dit is het: De Stichting doet, wat haar hand 
vindt om te doen, als de hand van de ver- 
zorgde reeds iets, maar niet voldoende ge- 
vonden heeft. 
Deze opmerkingen zijn geen alarm voor een 
toestand, die er reeds is, maar een waarschu- 
wing voor een toestand, die onder de ge- 
geven omstandigheden zou kunnen ontstaan. 

H. v. R. 

J' AUSTRALIË 
Hetzelfde land, dat in de Veiligheidsraad voor de „verdrukte Indonesische volken" pleegt 
op te komen, past zelf de leuze „Australië voor de blanken" met zulk een hardheid toe 
dat er voor niet blanken hoogstens nog als verschoppelingen plaats is. 
Het geval van de Indonesische vrouw, moeder van acht kinderen, die door de Austra- 
lische regering het land werd uitgewezen, vormt een schrijnende illustratie van deze aan 
de slaventijd herinnerende politiek. Dat de vrouw met een Australiër gehuwd is 
speelt in dit land blijkbaar geen rol. De man mag blijven, maar de vrouw moet er uit' 
„Op de immigratiebepalingen kunnen geen uitzonderingen worden toegestaan" en daar- 
mee basta. Het is een voorbeeld van ras discriminatie in de wreedste vorm, aldus ont- 
lenen we aan Trouw. 
— Hieraan kan Indonesië afmeten wat  de „goede diensten" van Critchley waard zijn. 

V 
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* ATTENTIE! 
n een artikel,,Verraden Verzet" in „Ons 

Baken — Op Korte Golf" van 5-2-'49 geeft 
de heer F. Kief een beschouwing over oor- 
zaak en consequentie van de toestand, waar- 
in het verzet, als groep in ons volk gezien, 
thans verkeert: „een verraden toestand" is 
zijn typering." 
In het kort komt het betoog hierop neer, dat 
vóór de oorlog ons volk onder de dreiging 
van het nationaal socialisme dommelde, dat 
thans — om reële gevaren te camoufleren — 
met een communistisch gevaar geschermd 
wordt, terwijl de democratie bedreigd wordt 
van andere zijde, nl. van een herlevend fas- 
cisme. Een en ander zou dan blijken uit de 
terugzetting der illegaliteit en uit de misluk- 
king van zuivering en berechting. Met name 
wijst schrijver op het feit, dat 't vertrouwen 
van de illegaliteit, die in Mei 1945 niet naar 
de macht greep, beschaamd is en dat, on- 
danks waarschuwingen over de alarmerende 
ontwikkeling, de krachten van het verzet zich 
niet gebundeld hebben. Volgen dan alarme- 
rende voorbeelden. 

We hopen in dit resumé de schrijver 
recht gedaan te hebben. 

Nu zij vooropgesteld, dat we het in hoofd- 
zaak met de beschreven voorbeelden en met 
het zorgwekkende daarvan eens zijn. Op dit 
punt roert ,,De Zwerver" zelf voortdurend 
de grote trom. We zijn het echter niet eens 
met de conclusies, die de schrijver uit deze 
voorbeelden trekt. Men kan n.1. op zichzelf 
treffende illustraties in een volkomen onjuist 
betoog zetten en dan sterken ze de onoplet- 
tende lezer in een verkeerd inzicht. Op dat 
gevaar willen we attenderen. 
De schrijver brengt zijn lezers met nanfe in 
twee knooppunten van zijn betoog op een 
dwaalspoor. Hij negeert het communisme zeer 
bewust en hij stelt het voor alsof de illegali- 
teit in 1945 ook wel naar de macht had kun- 
nen grijpen, zonder dat hij die mogelijkheid 
als ondemocratisch veroordeelt. 
Op beide punten komt de levensbeschouwe- 
lijke aap van de schrijver uit de mouw, zij 't 
met een jasje aan en een boord om. Het nege- 
ren van het revolutionnaire communisme in 
een tijd, dat dit de wereldproblematiek be- 
heerst, geschiedt uit een ten diepste gelijkge- 
stemde revolutionnaire mentaliteit, die in ge- 
noemde negatie slechts gecaumoufleerd wordt 
en die de communisten Om de welwillendheid 
ervan zeer welkom zal zijn. D** „neutrale" 
vermelding van de mogelijkheid ener staats- 
greep der illegaliteit in Mei 1945, illustreert 
die mentaliteit zo mogelijk nog beter. Want 
zo'n staatsgreep zou revolutie geweest zijn. 

Eerst dan het communisme. De schrijver 
zegt: 

Wij willen hier op deze plaats niet onder- 
zoeken, of en in hoeverre het bolsjewisme 
verwerpelijk is. Deze vraag krijgt pas be- 
tekenis, indien er een acute bedreiging voor 
ons volksbestaan of het gevaar voor een 
derde wereldoorlog aanwezig zou zijn. 

Dus het communisme maar „en bagatel" be- 
handelen. En dat wordt nu in hetzelfde be- 
toog beweerd, waarin schrijver ons volk het 
verwijt maakt, dat het vóór deze oorlog geen 
oog had voor de gevaren van het nationaal- 
socialisme. 
Terloops zij opgemerkt, dat de heer Kief, ge- 
lukkig voor hem,.nog gelegenheid vindt om 
onze houding vóór de oorlog te typeren met 
de veel misbruikte opmerking van minister 
Colijn: „Gaat U maar rustig slapen". Hij 
vergeet dan n.1., zoals zovelen met hem, dat 

Colijn er achteraan zei: „De regering waakt", 
dat hij bedoelde, ondermijnende onrust te 
voorkomen, dat hij één der eersten was in 
Nederland, die de gevaren van het nationaal- 
socialisme zag en ervoor waarschuwde, maar 
dat hij in zijn poging, ons volk te beveiligen, 
werd tegengezeten door de politieke, anti- 
militairistische vrienden van de heer Kief. 
Dat zijn de feiten en men moest in die hoek 
langzamerhand de moed maar eens hebben 
zichzelf te beschuldigen en Colijn recht te 
doen. 
Ter zake. Waarom hadden we wel op onze 
hoede moeten zijn voor de nazi's en waarom 
thans niet voor de commi's? Maakt men daar 
een spook van om de nog bestaande nazi- 
gevaren te camoufleren? 
Maar zijn de gruwelen van het communisme 
in Oost Europa dan geen realiteit en in West 
Europa geen reëel gevaar? Heb de moed, ja 
of neen te zeggen, heer Kief. Geef de 
commi"s geen kans door voor te stellen, hun 
aanwezigheid te negeren, tot ze een z.g. 
acuut gevaar vormen. Reeds thans is prin- 
cipiële bezinning op het communisme en prac- 
tische afweer tegen hun acute penetratie ge- 
biedende eis, zoals vóór de oorlog tegenover 
het nationaal-socialisme. 
Niet de commi's zijn een spook om de aan- 
dacht van 't fascisme af te leiden. Omge- 
keerd! De kringen rondom de heer Kief en 
met name kleinere groepen oud-illegale wer- 
kers chargeren de gevaren van het overwon- 
nen nationaal socialisme, teneinde de aan- 
dacht van 't communisme af te leiden. En zij 
doen dit, omdat zij zich in hun hart, prin- 
cipieel niet distanciëren van de revolution- 
naire ideologie van het communisme. Zij be- 
schouwen het vooralsnog welwillend en zul- 
len wel eens zien, wat ze doen, als de commi's 
beginnen. Nu, we willen deze heren een ge- 
heim verklappen. Op dat moment hebben zij 
niets meer te zien, dan zien en zeggen alleen 
de communisten, wat er gaat gebeuren. 

Verrassend    duidelijk    demonstreert    de 
schrijver zijn houding met betrekking tot 

de revolutie in de volgende zinsnede: 

Want in vol vertrouwen op de boodschap- 
pen, die de illegaliteit uit Londen hebben 
bereikt, heeft zij in de Meidagen van 1945 
nagelaten, wat in haar vermogen ■ lag: als 
illegaliteit een greep te doen naar de macht 
in de staat. Dit is geen loze fantasie, want 
geen regering en geen militair gezag zou 
in die tijd er in geslaagd zijn zich tegen 
een dergelijk optreden van de illegaliteit 
met succes te verzetten. Maar, de illegali- 
teit is loyaal geweest. Zij heeft „Londen" 
niet als vijand, doch als bondgenoot ge- 
zien en zij heeft in de gedachte geleefd, 
dat het oude woord: een man een man, een 
woord, een woord zou gelden. 

Welk een beangstigende theorie. „Wij zijn 
loyaal geweest, we hadden ook anders ge- 
kund en waren dan met een omwenteling ge- 
slaagd ook; wij bleven echter Londen als 
bondgenoot zien". 
Hier ziet men ten voeten uit, dat beginselen 
de wereld regeren en de pen sturen, dat 
neutraliteit onzin en boerenbedrog is. Want 

in goed gecamoufleerde vorm wordt ons in 
dit citaat ée theorie van de revolutie voorge- 
toverd. Niet omdat in Londen onze overheid 
zetelde, hebben de verzetters zich in Mei zeer 
loyaal getoond, maar, volgens de schrijver, 
omdat „Londen" een bondgenoot was. We 
hebben 't zus gedaan, wc hadden 't dus ook 
wel anders kunnen doen en dan waren wc 
met de revolutie zeker geslaagd. Een beetje 
spijtig is het voor de schrijver wel, dat de 

verzetters zich als makke schapen hebbc« 
laten vangen en loyaal waren tot de „zelf- 
vernietiging". Want achteraf lukt de bunde- 
ling blijkbaar niet. 
Hoe dankbaar zijn we ervoor, dat althans 
deze bundeling niet gelukt is, want een ge- 
bundelde illegaliteit met leiders als de heer 
Kief, zou zich zeker inspannen om goed te 
maken, wat die stomme illegalen in Mei 1945 
verprutsten. Schrijver spreekt in verband met 
de loyaliteit in Mei 1945 van de „tragiek der 
illegaliteit". 
Gelukkig was de illegaliteit in Mei 1945 —• 
zich bewust zijnde van de pijnlijke, bijkomen- 
de consequenties harer loyaliteit op 't punt 
van rechtsherstel, zuivering en berechting — 
van overtuiging, dat er geen keuze was tus- 
sen revolutie en loyaliteit; dat slechts een ge- 
hoorzaam zich schikken naar de richtlijnen 
van de overheid mogelijk was. 
Gelukkig is de groep rondom de heer Ktef 
zo klein — ondanks het paraderen met ter- 
men als nationaal e.d. —, dat de illegaliteit 
als zodanig zich niet gecompromitteerd be- 
hoeft te gevoelen met revolutionnaire theo- 
rieën in die groep. 

W^ij zeggen maar: Waakt en strijdt tegen de 
revolutie in de practijk; houdt Uw ogen open 
voor dat, wat eraan vooraf gaat: de revolutie- 
theorie op papier; weest vooral attent op het 
beginsel der revolutie, gestoken in het kleed 
der democratie. H. v. R. 

„DE  PRINSESTAD" 
De redactie van „De Zwerver" wees in het 
verleden een enkele keer op de onjuiste mo- 
tieven, die gebruikt werden bij de colportage 
van het weekblad ,,De Prinsestad". 
Het doet haar genoegen thans de onder- 
staande brief van de directie aan agenten en 
colporteurs van dit blad te publiceren. 

De bedoeling is U in het kort erop te wij- 
zen dat bij de colportage voor „De Prinse- 
stad" naar voren moet worden gebracht, 
hetgeen U reeds meerdere malen door ons 
via de hoofdagenten is medegedeeld, n.1 
dat ons blad uitsluitend op commerciële 
basis wordt uitgegeven en dat nimmer het 
abonnementsgeld ten goede komt aan de 
Stichting 1940-1945, noch dat zij een of 
ander geldelijk voordeel zou hebben. Ook 
is het verboden het gesprek zo te formule- 
ren dat men de indruk zou krijgen of het 
zo was. 
De heer De Vries van de Stichting 1940- 
1945 heeft ons medegedeeld, dat er klach- 
ten waren binnengekomen, dat mensen, die 
een abonnement op „De Prinsestad" ne- 
men, de bijdragen voor de Stichting kun- 
nen laten vervallen. Dit is vanzelfsprekend 
ten enen male onjuist, temeer daar regel- 
matig in ons blad „De Prinsestad" de aan- 
dacht wordt gevestigd op het werk van de 
Stichting 1940-1945 zonder welke Stich- 
ting tallozen geen bestaansmogelijkheid 
zouden hebben. 
Verder mag nimmer beweerd worden dat 
abonnementsgeld ten bate zou komen aan 
een of andere organisatie van ex-politieke 
gevangenen of dat de gelden beschikbaar 
worden gesteld voor de ondersteuning van 
de nabestaanden van ex-politieke gevan- 
genen. Ons blad komt alleen op voor de 
belangen der oud-illegalen en ex-politieke 
gevangenen. 
Wij maken U er nadrukkelijk op attent, 
dat, mocht bij gegronde klachten blijken 
dat bij een onjuiste wijze abonnementen 
zijn afgesloten, wij tot onmiddellijk ontslag 
moeten overgaan. 

Wij vertrouwen dat onze prettige samen- 
werking nóg   vele   jaren   bestendigd   zal 
blijven en verblijven inmiddels. 

Hoogachtend, 
„DE PRINSESTAD". 



in   m e m o R i a m 

r- 
„Ook ik wil graag mijn offer brengen 

voor de vrede" 
(Laatste woorden uit een brief van Kapelaan Verhaegen) 

Alfred J. M. Verhaegen. 
Geboren 26 Augustus 1907 te Stoppeldijk (Z). 

Gefusilleerd 5 September 1944 te Vught. 
Kapelaan te Hoeven. 

Kapelaan Verhaegen was een benijdenswaardig mens,  die door 
zijn levend geloof een kracht kon vinden, die anderen wellicht 

niet konden opbrengen. 
Vanaf het begin der bezetting hield hij zijn parochianen in het 
Brabantse dorp Hoeven de juiste houding tegenover het „moderne 
heidendom" voor; bij zijn huisbezoek gaf hij raad en bemoediging. 
En toen de vijand met de „arbeidsinzet" begon, begon zijn inzet in 
de illegale strijd met daden. De eerste onderduikers in Hoeven wer- 
den door hem geholpen. Tot het georganiseerde verzet voelde hij 
zich aanvankelijk niet aangetrokken, maar toen het aantal per- 
sonen onder zijn verzorging begon toe te nemen, kwam hij in con- 
tact met de LO., en schaarde rond zich — toen het werk grotere 
vormen ging aannemen — een kleine kring van vertrouwde mede- 
werkers, die hem bijstonden. 
Ruim 80 jonge mensen had hij regelmatig te verzorgen, en hij 
deed dit als een vader. Daarnaast zorgde hij voor velen dat zij 
elders onderdak kregen. 
Ook met hen, die de moed niet konden opbrengen om onder te 
duiken, of voor wie de mogelijkheid niet bestond, volgde hij met 
zijn belangstelling en raad, en het kenmerkt de priester: "zij lagen 
hem even zo na aan het hart. Een goed verstaander heeft maar een 
half woord nodig, en vele jonge mannen hebben Kapelaan Ver- 
haegen goed begrepen, als hij hun voorhield: „Denk eraan, dat je 
Christenmens bent en kind van Nederland". 
Zo kwam hij in de rijen der verzet, en werd daarin een der eer- 
sten. Maar voor alles en in alles was hij de Priester Gods, een 
rusteloze werker voor het Godsrijk. Haatgevoelens tegenover de 
vijand kende hij niet. „Bemint Uw vijand, gelijk U zelve". En wij 
werden stil, als wij in aanraking kwamen met deze mens, de pries- 
ter met zijn ongeveinsde eenvoud en luisterden. Zijn hoogheid van 
karakter beïnvloedde ons, en dwong respect af. Hij waarschuwde 
ons ervoor, dat de methoden die wij in onze vijanden — en terecht 
— bestreden, zelf niet zouden gaan toepassen. 
Op 14 Juli 1944 hoorden we, dat Kapelaan Verhaegen met zijn 
Pastoor en Collega waren gearresteerd. De Pastoor en de andere 
Kapelaan waren spoedig vrij,  doch Kapelaan Verhaegen bleef in 
het kamp te Haaren, en zou nooit meer in Hoeven terugkeren  
Op 4 September 1944 werd hij vervoerd van Haaren naar het kamp 
te Vught; in de vroege morgen van 5 September 1944 werd hij 
gefusilleerd. ■ 
Men kan veel vergeten; de herinneringen van de bezetting, de 
ontberingen, de angst; ook de vreugde kan uit de herinnering ver- 
vagen. Doch wat men nooit kan vergeten, dat is de vriendschap 
van een mens, zoals Kapelaan Verhaegen was. 
God heeft hem geroepen: zijn taak was hier volbracht, een taak 
voor God en Kerk, Vorstin en Vaderland. 
„Gij waart een brandende en lichtende fakkel, en wij hebben ons 
in Uw licht mogen verblijden", zo lezen wij op zijn bidprentje. Ja, 
zeer velen hebben het goede van zijn edel priesterhart mogen 
ondervinden, en om de herinnering hieraan te laten voortduren, 
is aan de kerk te Hoeven een plaquette aangebracht als hulde en 
dank van parochie en Vaderland. 

PETER   II. 

Henricus Gerardus Maria Koopmans 
Geboren 27 Januari 1906. 
Gesneuveld 9 Aug. 1944. 

Kapelaan te 's-Hertogenbosch. 

T_T et leven van kapelaan Koopmans samenvatten in enkele 
* -1 woorden is ondoenlijk. Hij stond aan het begin van een 
veelbelovend priesterleven. Jong, vol vuur en begenadigd 
met de gave des woords. Zo was hij als hij rondging, om ver- 
troosting te brengen in de harten van de bedroefden; maar 
fel sloeg hij toe, als hij optrad tegen de kwaadwillenden. 
Vele malen heeft hij toegeslagen om de valse leraren der 
„nieuwe ideeën" te bevechten en de reeds voos geworden 
plekken uit te snijden. Hij deinsde niet terug voor bedreigin- 
gen. Integendeel, deze waren voor hem een aanleiding om 
zich nog steviger op het ingenomen standpunt te stellen en 
met meer vuur te vechten voor de waarheid. 
Velen kwamen tot hem en niemand is met ledige handen 
weggezonden. Zijn werk bleef niet beperkt tot de enge gren- 
zen van de hem toebedeelde werkkring, maar ook daarbuiten, 
zelfs tot over de grenzen, reikte zijn contact. Zij, die zich 
moesten onttrekken aan de greep van de overweldiger, wer- 
den door hem geholpen. Zij, die reeds ten prooi waren ge- 
vallen aan die greep en zich daaraan wilden ontworstelen, 
werden door hem met raad en daad terzijde gestaan. 
De eens door hem geuite woorden: Zij zullen mij niet levend 
in handen krijgen, zijn helaas bewaarheid geworden. 
9 Augustus 1944: Verraad? Represaille? 
Werkend op zijn kamer, wordt hij overvallen. Het brutale 
binnendringen van de SD. geeft hem geen kans zich bijtijds 
uit de voeten te maken. 
Verschillende malen laten zij hem beloven niet te zullen 
vluchten. Zijn kamer wordt doorzocht, geen compromitterende 
papieren worden op hem gevonden. Als altijd werkt zijn 
vlugge geest. Hij kan zich uit'deze impasse bevrijden! Stout- 
weg vraagt hij zich in de daarnaastgelegen kamer te mogen 
omkleden. Het wordt toegestaan. Van deze gelegenheid maakt 
hij gebruik en weet te ontsnappen. Gestommel op de trap 
wekt argwaan. Zijn overvallers zien hem wegsnellen en dan 
fluiten de kogels langs hem heen. Hij geeft het niet op, maar 
het laatste schot wordt hem noodlottig. Getroffen in de rug, 
stort hij neer voor de kerk, waar zijn werkterrein was ge- 
legen. 
Op misdadige wijze werd een eind gemaakt aan zijn leven. 
Ook dit was nog niet genoeg, want zijn lichaam viel ten 
prooi aan de vlammen van 't crematorium, dat de lichamen 
van zovelen heeft verast. 
Uw geest leeft voort onder allen, die U gekend hebben en 
voor wie Gij getuigd hebt van de waarheid. Zij volgen en 
blijven volgen de weg, die Gij hun gewezen hebt en leggen 
getuigenis af van Uw voorbeeld. 
Gestand gedaan Uw heilige belofte, waart Gy priester en 
offeraar. 
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't Is bestemd en 't staat geschreven 
sterven eens moet alle leven; 

't wil en 't zal 
dat daar duurt of schijnt te duren, 
twintig /aar of twintig uren, 

sterven all 

■\ 

Grote God, die leeft onendig, 
steun mij, als ik sterve, ellendig; 

en Uw woord, 
dat mij beeft der dood gegeven, 
helpe mij om her te leven 

eeuwig voort I 

(Uit: „Requiem" van Guido Gezellc) 
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FAMILIEBERICHTEN 

Met grote blijdschap vermelden 
wij dat 

ii.P. Penning (Oom  Cor) 
en T. P. Penning-Zevenbergen 

(Tante Teuntje) 
op 12 Maart 1949, D.V., de dag 
zullen   herdenken,    waarop   zij 
voor 25 jaren in  het huwelijk 
werden verenigd. 

Namens allé vrienden; TR1NA 

Houtwarenfabr. P. FLENS, CV. 
OOSTZAAN 

K.antoor en labrlek, 
Noordelnde C 12 - Telefoon 347 (K 2984) 

Speciaal adres voor draai ên fraiswerk. 
Vervaardigers van Huish. artikelen. 
Speelgoederen en Techn. Houtwaren. 
Massa Houtwaren. -   Vraagt oHerte. 

„Het werk «an Flens 
is altijd naat wens" 
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Dit boek moet iedereen bezitten 
Een voorloper van het gedenk- 
boek der LO. en LKP. 

De vraag naar dit boek Is nog 
zo groot, dat thans een derde, 
druk is verschenen, waarbij 
als voornaamste bijzonderheid 
valt op te merken, dat de ex- 
ceptioneel lage verkoopsprijs 
kan worden gehandhaafd. 

Prijs geb. t 4.50 
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staan HET BESTE ÏEIZETSIOEt 

met schetsen van 1 fRITS DE ZWERVER, 
ANNE DE VRIES. 
JAN H. DE GROOT, e.a. 
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ANNE DE VRIES   , 
Johannes Post - leider en organisator van de L.K.P. - was een 
der grootste figuren uit het verzet. Van deze Nederlandse helden- 
figuur heeft Anne de Vries de levensroman geschreven. 
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Woning- 
Bruggen- en 
Wegenbouw 
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