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Veel meer dan de sociale stabiliteit of 
standvastigheid stellen wij de godsdien- 
stige en zedelijke stabiliteit van een ge- 

zin voorop. De wezenlijkheid van het gezin 
wortelt in de godsdienstig zedelijke grondslag. 
In de bewustwording en beleving van de chris- 
telijke beginselen door de gezinsleden komt pas 
de verheven roeping en betekenis van het ge- 
zin tot uitdrukking als de natuurlijke baker- 
mat van het leven, als de kern-gemeenschap 
van de christelijke vorming en de bekroning 
van de schepping. 
Een gezin, dat waarlijk godsdienstig en zede- 
lijk leeft, zal ook in sociaal opzicht de gestelde 
taken trachten te vervullen. Het zal in de 
sociale orde de functie volbrengen, die alle 
oprechte christenen voor ogen moet staan bij 
de stichting en instandhouding van hun gezin. 
De stad Gods kan niet gebouwd worden zon- 
der de kerk Gods, het centrale punt en de bron 
van het godsdienstig leven, de geestelijke ver- 
nieuwing en de zedelijke opbeuring. De werk- 
dadige uitstraling of de geestelijke uitwerking 
en nawerking hiervan moet tastbaar zijn in het 
openbare en vooral in het gezinsleven. Het 
„verborgen" gezinsleven moet voor ons allen 
de directe voorbereiding zijn op ons „open- 
bare" leven. Is dit niet het geval, dan gaat de 
stabiliteit verloren. Maar de stad Gods kan 
evenmin gebouwd worden zonder de gezinnen 
Gods, waarin ieder nieuw geborene niet alleen 
begroet wordt als de vrucht van mensenliefde 
maar als de vrucht van Gods liefde, dit is: als 
kind van God! 

, Godsdienstig zedelijk stabiel staat een gezin 
dan pas als het zich de christelijke roeping be- 
wust is. als het de goddelijke zending vervult. 
Juist in dit licht valt de functie van het gezin 
op het sociale plan niet te betwisten. Zij wordt 
zelfs in eerste instantie bepaald en in de juiste 
orde gesteld door het aanvaarden van de god- 
delijke zending. Velen streven naar en strijden 
voor de sociale rechtvaardigheid in levens- en 
arbeidsgemeenschap. Maar het funderen en 
garanderen van de bestaanszekerheid in zo- 
danige mate, dat voor het gezin een sociale 
onwankelbaarheid of stabiliteit geschapen 
wordt, mist alle zin als het geen diepere be- 
tekenis ontleent aan de gerichtheid van het 
leven naar God. Deze gerichtheid kent de 
ondergeschiktheid van het stoffelijke aan het 
geestelijke, van de aarde aan de hemel. 
„Als de Heer het huis niet bouwt, arbeiden de 
werklieden tevergeefs." 
Als ouders hun huisgezin niet opbouwen met 
en voor God, werken zü tevergeefs, ook al be- 
reiken zij: bestaanszekerheid, materieel bezit, 
zelfs rijkdom, eer en aanzien. 
De Spanjaarden zeggen: „Men is beter neger 
dan ryk." Dit klinkt ons misschien erg Spaans 
in de oren. Dit spreekwoordelijk gezegde wil 
geenszins alle rijken tot negers verklaren. Het 
wijst echter wel op de mensen, die hun aardse 
goederen misbruiken of hoger stellen dan de 

godsdienstig-zedelijke rijkdom of de hoogste 
levenswaarden. De waarachtig sociale en dus 
christelijke stabiliteit van het gezin kan onmo- 
gelijk gebouwd worden op materialisme en 
Marxisme. 
Het streven naar en het bereiken van sociale 
standvastigheid is gewettigd en verantwoord als 
de stoffelijke goederen, en met name het geld, 
aangewend worden om overeenkomstig Gods 
bedoelingen in het gezinsverband te leven en 
alle gezinsleden in staat te stellen hun taken op 
elk levensgebied naar behoren te vervullen. 
Streven naar sociale stabiliteit is zeer aan te 
bevelen, mits men het gezin niet bloot stelt aan 
de godsdienstig zedelijke devaluatie van onze 
tijd. 

SOCIALE    STABILITEIT 
Christelijke liefde en sociale rechtvaardig- 

heid kunnen en moeten in de levens- en 
arbeidsgemeenschap de sociale stabiliteit schep- 
pen. Ongetwijfeld zullen veel mensen bij het 
woord sociale stabiliteit op de eerste plaats 
denken aan de sociale zekerheid of bestaans- 
zekerheid onder alle omstandigheden: dus tij- 
dens ziekte en invaliditeit, werkloosheid en 
de oude dag. Het begrip houdt echter meer in. 
Als slechts de naakte bestaanszekerheid van 
een gezin gegarandeerd is, kan het onmogelijk 
zijn sociale functie vervullen. 
Het verleden heeft ons maar al te hard ge- 
leerd, dat laagconjunctuur, werkloosheid, cri- 
ses in het bedrijfsleven, enz. het gezin op een 
smalle — vaak tè smalle — bestaansgrond, 
plaatsen, waarop het cultureel noch sociaal ge- 
dijen kan. De gemeenschap als spiegel van de 
maatschappij reflecteerde dan een sociale labili- 
teit of wankelbaarheid. Kn het is deze wankel- 
baarheid, vooral als zij gedurende enige tijd 
aanhoudt, die de geest en leefkracht van een 
gezin afroomt, het duwt in dalende lijn en het 
op de duur op een zodanig geestelijk niveau 
doet belanden, dat de dreiging van een sociale 
degeneratie optreedt. 
Eennfiaal zo ver gedaald, blijft elke persoon- 
lijke en gemeenschappelijke inspanning van de 
gezinsleden achterwege. De morele, sociale en 
economische reserves, voor zover zij bestaan 
hebben, zijn ingeteerd; zodat zelfs moeilijk- 
heden in de normale levenslijn, met eigen ge- 
zond inzicht, zelfstandig, niet meer bestreden 
en overwonnen worden. 

Niet het minst hangt debestaanszekerheid van 
de mens af, die door arbeid in het onder- 

houd van zich zelf en zijn gezin moet voorzien. 
Hierbij spelen factoren een rol, zoals: geeste- 
lijke gesteldheid, lichamelijke geschiktheid, vak- 
opleiding en bekwaamheid, beroepskeuze en 
advies, arbeidsbemiddeling en mogelijkheid ter 
plaatse, maatschappelijke omstandigheden en 
milieu-invloeden. 
De beslissing blijft echter berusten by de mens 
met zijn vrije wil. Hij aanvaardt en verricht de 

arbeid. Hg moet de zware en verantwoordelijke 
verplichting nakomen ten opzichte van gezin 
en gemeenschap. Dit veronderstelt bij voorbaat 
een rechtvaardig loon en dit is en moet altijd 
„iets meer" zijn dan het strikt noodzakelijke 
levensonderhoud. Dit „iets meer" is de eerste 
stap naar sociale stabiliteit van een gezin. 
Houdt men de rechten en plichten van de mens 
en de christen voor ogen; erkent men de rech- 
ten en plichten die voortvloeien uit het leven 
in gezinsverband; dan moeten uit het loon, of 
ruimer genomen: uit de gezinsinkomsten, alle 
uitgaven bestreden kunnen worden, die een 
menswaardige levenswijze mogelijk maken. 
Hieronder verstaan wij in gangbare en duide- 
lijke termen, uitgaven aan: huisvesting, voeding, 
kleding, dekking; vaste lasten aan verwarming, 
licht, water, contributie,- belasting, schoolgeld, 
begrafenisfonds en andere verantwoorde en 
hiermee gelijk te stellen uitgaven. 
Zeer terecht stelt elke maatschappelijke en 
charitatieve instantie bij de aanvraag om een 
sociale voorziening of ondersteuning, de vra- 
gen: Kan het gezin zich zelf niet meer behel- 
pen? Zo neen, op welke gronden is dit onmoge- 
lijk? 
Bij gebleken onmacht zal men tot hulpverle- 
ning, in welke vorm dan ook, besluiten. Het 
is zonder meer duidelijk, dat in een dergelijk 
geval geen sociale stabiliteit bestaat. Als bij het 
aanschaffen van b.v. brandstof, kleding, of een 
onmisbaar stuk huisraad, het evenwicht in de 
huishoudelijke uitgaven totaal verstoord wordt, 
is het gezin sociaal niet stabiel. Als het gezin 
normale verplichtingen niet kan nakomen of 
de moeilijkheden van het gewone dagelijkse 
leven niet kan overwinnen, is het gezin sociaal 
niet stabiel. 
Sociaal stabiel noemen wij een gezin als het 
bij regelmatige en redelijk te achten inkomsten, 
wijs huishoudelijk beleid, gezamenlijke krachts- 
inspanning en spaarzin, een levenspeil kan vol- 
gen, dat overeenstemt met de menselijke en 
christelijke waardigheid. Het moet zich constant 
op een sociaal niveau kunnen handhaven, zon- 
der zijn toevlucht te moeten nemen tot midde- 
len waarbij het zijn zelfstandigheid geheel of 
gedeeltelijk verliest. 
Natuurlijk spreken wij hier niet over de ge- 
zinnen die periodiek op de gemeenschap para- 
siteren, de weg naar de bank van lening regel- 
matig bewandelen of van het afbetalen een 
levenssysteem en gewoonte maken. 
Sociale voorzieningen, die de zelfstandigheid 
van een gezin niet aantasten of bevorderen, het 
eigen initiatief niet doden en het gezin geleide- 
lijk aan op een sterker sociaal levensplan-stel- 
len, zijn alleszins toe te juichen. 

,JAN PATRIOT". 

(De volgende week plaatsen wij — van de~ 
zelfde schrijver — het vervolg op dit artikel: 
„Ondermijning    van    de    Sociale    Stabiliteit". 

Red.). 



POLITIEKE VERHOUDINGEN 
OP DE NEDERLANDSE ANTILLEtT) 

DOOR Dr. J. HARTOG 

Voor het eerst in de historie zullen alle 
mannen en vrouwen van de Nederlandse 

Antillen op 17 Maart a.s. stemmen. Het al- 
gemeen mannen- en vrouwenkiesrecht werd 
vorig jaar ingevoerd. Stemplicht noch. mel- 
dingsplicht bestaat er echter. 
Voor het eerst ook zal gestemd worden voor 
een volksvertegenwoordigend lichaam, de 
Staten, dat alleen gekozen leden zal tellen. 
Tot nu toe was slechts ongeveer 5% der be- 
volking stemgerechtigd en werden er van de 
15 Statenleden maar 10 gekozen (de andere 
5 werden door de gouverneur benoemd). 
Voor het eerst tenslotte zullen afgevaardig- 
den van alle zes eilanden in de Staten komen. 
Tot nu toe moesten de drie Bovenwindse 
eilanden samen met één man doen. 
Verschillende omstandigheden op de Neder- 
landse Antillen maken, dat er daar bij de 
verkiezingen toestanden ontstaan, die voor 
onze Nederlandse smaak vreemd zijn. Een 
daarvan is dat niet alle stemmen gelijke 
waarde hebben! De staatsregeling bepaalt 
hoeveel afgevaardigden er van elk der zes 
eilanden in de Staten zullen zitten: van 
Aruba en Curagao elk 8, van Bonaire 2, van 
de drie Bovenwindse eilanden elk 1. 
Dit verschil is gebaseerd niet op het aantal 
inwoners, maar op de economische belang- 
rijkheid van elk eiland. Aangezien nu Aruba 
en Curagao wel evenveel zetels krijgen, maar 
niet evenveel inwoners hebben, zijn de stem- 
men van beide eilanden ongelijk van waarde. 
Cura^ao heeft bijna 38.000 kiesgerechtigden, 
Aruba nog geen 13.000. Op Aruba wonen 
zeer vele buitenlanders, Amerikanen vooral, 
die uiteraard van kiesrecht verstoken zijn. 
Dit brengt mede, dat er vrij weinig kiesge- 
rechtigden op Aruba zijn. Bonaire heeft maar 
weinig inwoners, het telt plm. 2.300 kiezers. 
Op St. Maarten, St. Eustatius en Saba zijn 
het steeds maar luttele honderden kiezers. 
Berekent men nu de percentages en het aan- 
tal zetels, dat elk krijgt, dan heeft men de 
waarde van een stem. 
Is die op Cura^ao 1, dan is zij op Aruba 
3, op Bonaire 4, op St. Maarten 8, op Saba 
13 en op Sint Eustatius zelfs 14. Dit is het 
territorialiteitsbeginsel bij de verdeling der 
zetels. Het werkt ondemocratisch, omdat niet 
ieders stem evenveel waarde heeft. Het werkt 
bovendien tegen het eigenlijke opzet (nl. om 
economisch belangrijke eilanden meer zetels 
te geven), want nu hebben de stemmen van 
de economisch meest onbelangrijke eilanden 
juist de grootste kracht. 
Een ander onfraai verschijnsel is, dat politici 
van het politiek méfer ontwikkelde eiland 
Cura^ao gebruik maken om via de politiek 
onontwikkelde eilanden Bonaire en St. 
Eustatius hun Curagaose fracties te ver- 
sterken. Opdat elk eiland in de Staten ver- 
tegenwoordigd zij, worden op elk eiland 
aparte lijsten ingediend. Nu hebben enkele 
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candidaten van Cura^aose lijsten zich als 
nr. 1 op een Bonairiaanse of Statiaanse lijst 
doen plaatsen. Of dit aan Bonaire of St. 
Eustatius ten goede zal komen, moeten wij 
nog zien. Daartoe behoren de betrokken per- 
sonen tot te sterk Curaijaos getinte partijen. 

Welke zijn de jsartijen, zult ge vragen. 
In totaal telt het gebiedsdeel 16 candi- 

datenlijsten. Daarvan zijn er echter slechts 
7 ingediend door een groep, die zich als 
Partij aandient. De rest wordt ingediend door 
groepjes personen die zich verenigen om een 
bepaalde candidaat in de Staten te brengen. 
Op één der Arubaanse lijsten komt zelfs maar 
één enkele candidaat voor! 
Hieruit ziet ge reeds, dat het verkiezings- 
wezen op de Antillen geheel anders getint 
is dan bij ons. Meer Zuidelijk, meer Zuid- 
Amerikaans, om zo te zeggen. Bij ons stemt 
men op partijen, omdat men een beginsel 
aanhangt en meent via dat beginsel de maat- 
schappij te dienen. Zo zal iemand principieel 
een socialist zijn en dan op de P. v. d. A. 
stemmen; een ander is katholiek en die stemt 
dan meestal KVP.; weer een ander behoort 
tot hen die een meer liberale staatsordening 
voorstaan en die stemmen VVD. Er zijn er 
maar weinigen die op lijst x stemmen, omdat 
ze menen, dat ze dit tegenover mijnheer y 
op die lijst verplicht zijn. 
De Antillen kennen feitelijk maar één prin- 
cipiële partij, de KVP. Én die alleen nog 
maar op Curagao. Alle andere partijen zijn 
in wezen gelijk, zijn opportunistisch, d.w.z. 
ze hebben geen vaste beginselen, maar hande- 
len naar bevinden van het ogenblik. In de 
practijk scharen trouwens de katholieken zich 
vaak ook hierachter. 
Op Cura<;ao heeft men zo: 
1. de Democratische Partij, waartoe de heren 
behoren, die verleden jaar zonder meer weg- 
liepen van de Ronde Tafelconferentie in Den 
Haag. Deze partij heeft veel aan prestige 
verloren, maar is toch nog een der sterke 
groepen van Curagao; 
2. De Nationale Volkspartij. Dit is de groep 
van dr. M. F. da Costa Gomez, die deze 
partij stichtte toen hij uit de R.K. Partij 
trad. In de R.K. Partij bestond een conflict 
omtrent de persoon Da Costa Gomez en toen 
Gomez haar met zijn aanhang had verlaten, 
werd de KVP. heropgericht. Zij is de derde 
partij op Cura^ao. 
Tenslotte is er de Curagaose Onafhankelijke 
Partij, waartoe vele Nederlanders en de 
bovenlaag van de Curagaose bevolking be- 
horen. Sterk is zij niet, wel invloedrijk. 
Aruba kent de Nationale Unie, waarop — 
het eiland is overwegend R.K. — de katho- 
lieken zullen stemmen en die dus het sterkst 
vertegenwoordigd zal zijn. Daarnaast is de 
niet onbelangrijke Arubaanse Volkspartij van 
Sjon Henny Eman, die weinig principieels te 
zien geeft, maar door dik en dun voor Aruba 
op de bres staat. De derde groep is een 
eenmans-lijst, die van de heer F. Kwartsz. 
Op de andere eilanden kent men alleen lijsten 
naar personen. De namen dier candidaten 
zeggen in Nederland uiteraard niet zoveel. 
Op Bonaire komt Lodewijk Gerharts uit, een 
uit Nederland gekomen koopman om wie 
practisch het hele eiland draait. 
Op St. Maarten behoeft niet meer gekozen 
te worden, omdat er maar één lijst werd in- 
gediend en nr. 1 daarvan dus automatisch 
gekozen is. 
Een merkwaardigheid op 17 Maart zal zijn, 
dat voor het eerst de vrouwen mogen kiezen. 
Daar er meer vrouwen zijn dan mannen, be- 
slist overal practisch de vrouw. Die vormt 
voor de Antillen de onbekende factor. 

WIR 
EEN NARE GESCHIEDENIS. 
In de „Kölnische Rundschau", een Duits dag- 
blad, heeft enige tijd geleden een zekere H. 
Heeres uit het dorpje Andijk een ingezonden 
stuk gepubliceerd, waarin hij na een heleboel 
rode roddelarij over Indonesië ten beste te heb- 
ben gegeven, zegt: „Es ist jetzt eine Schande 
Hollander zu sein". En hij citeert verder een 
brief (natuurlijk uit de Waarheid en derhalve 
hoogst dubieus) van een soldaat: „We behoeven 
niet te geloven, dat de Nederlanders beter dan 
de Moffen zijn". 
Deze lieve landgenoot van ons (uit Groningen), 
die 't oirbaar vindt dergelijke landverraderlijke 
taal nu net in een Duitse krant te plaatsen, is 
in het Noordhollandse dorpje Andijk gekomen 
in oorlogstijd, als onderduiker voor diezelfde 
Duitsers. Daarvoor was hij oppasser in een 
opvoedingsgesticht in Vlissingen. Hij heeft daar 
blijkbaar niet geleerd hoe zich te gedragen 
tegenover een verslagen volk dat nog wel enige 
opvoeding nodig heeft. Het is een nare geschie- 
denis, maar we weten een heel eenvoudige op- 
lossing voor iemand, die het een schande vindt 
Nederlander te zijn: Pas inleveren, het land uit 
en een plaatsje zoeken in een kamp voor ont- 
heemden. Iedereen blij, hij blij en allen die er 
een eer in stellen Nederlander te zijn. In goede, 
èn in kwade dagen. 
— Met instemming overgenomen van Tinne- 
gieter uit „De Volkskrant". 

A 
410 REGERINGSVOORLICHTERS. 
De minister van algemene zaken heeft in de 
Kamer medegedeeld, dat zich bij de diverse 
ministeries in totaal 410 ambtenaren met voor- 
lichting bezig houden. Van officiële zijde wordt 
hier — ter verontschuldiging? — aan toege- 
voegd, dat hierin ook een groot aantal personen 
begrepen is, dat zich met documentatie-, 
archief-, en bibliotheekwerk bezighoudt, als- 
mede boden en typisten. 
— De Volkskrant heeft onlangs naast dit cijfer 
van 410 het cijfer van 1.200 georganiseerde 
journalisten geplaatst. Het blad voegt daar 
thans aan toe, dat in het cijfer 1.200 ook niet 
zijn begrepen de werksters, die de prullen- 
bakken komen legen noch de portiers en lift- 
boys. Ook niet de juffrouwen, die het kopje 
koffie op de redactietafels zetten en het jonge- 
tje met de vuile veeg over z'n gezicht, die de 
postbox in de gaten houdt. Het verschil tussen 
410 enerzijds en 1.200 onzerzijds wordt dus dub- 
bel zo groot. Onze interpretatie was zeer eng, 
tegenover de zeer ruime van „de officiële zijde". 

A 
CULTUURBOLSJEWISME. 
Sowj et-Russische   opvattingen   over   recht   en 
rechtspraak: 
1. Overste Jelisarow in een bijeenkomst van de 
vier   geallieerde   commandanten   van  Berlijn: 

„Wanneer het Sotüjet-Russisch militair be- 
stuur wil, dat iemand voor het gerecht ge- 
bracht wordt, is het duidelijk, dat hij veroor- 
deeld wordt. Wij brengen niemand voor het 
gerecht om hem vrij te spreken." 

2. Wysjinski als openbaar aanklager: 
„Het Soujjet-recht is een orgaan van de Sow- 
jet-republiek. Ingeval de wet in conflict komt 
met de partijpolitiek behoort de partijpolitiek 
■de meerdere te zijn." 

— Wanneer de normen voor recht en onrecht 
ontleend   worden   aan   partijbelangen,   is   hèt 
niveau van het dierlijke bereikt. 

A TEKEN DES TIJDS. 
Sedert de bevrijding iwas het aan gedetineer- 
den in het kamp Vught, die verpleegd werden in 
het ziekenhuis van dat kamp, toegestaan een 
kruisbeeld in hun kamer op te hangen. Thans 
zijn die kruisbeelden op hoog bevel verwijderd 
geworden, „omdat het kruisbeeld in een neu- 
trale inrichting evenmin thuishoort als het 
sikkel en hamer-embleem". 
— Wij herinneren ons, dat in de strafgevange- 
nis te 's Hertogenbosch zelfs in 1941 de vrijheid 
werd gelaten om een kruisbeeld in de cellen 
op te hangen. Toch was die gevangenis toen 
een neutrale inrichting. Wij kunnen ons dan 
ook niet aan de indruk onttrekken, dat andere 
instinkten dan de zorg voor de neutraliteit der 
inrichting tot dit bevel hebben geleid. Zou 
wellicht de hemeltergende vergelijking met het 
hamer- en sikkelembleem hier een aanwijzing 
inhouden? 



Communisme en Godsdienst 3 
Het klinkt ongeloofwaardig, maar het is 

waar, dat er in 1948 nog intelligente 
mensen gevonden worden, die het com- 

munisme met een neutrale, bijna welwillende 
elegantie kunnen voorstellen. Dit is een psy- 
chologisch raadsel. Deze lieden konden beter 
weten. Was het niet uit de politieke faits- 
accomplis, waarvoor de Sovjets het hun horige 
Oost-Europa dagelijks stellen, dan toch uit de 
berichten van aan de rode dwang ontsnapte 
burgers van de Sovjet Unie. En als deze nog 
niet voldoende bewijs zijn van de ware be- 
doelingen van het communisme, dan is daar 
nog de historie, vooral de historie van het 
communisme in Rusland sedert 1917, in welke 
periode de onvermijdelijke strijd tussen het 
communisme en de godsdienst wel het voor- 
naamste element was. 
Het is uitermate leerzaam te zien, hoe het het 
Christendom in de laatste 25 jaren is vergaan 
daar in Rusland, toen diegenen aan de macht 
waren gekomen, die kennelijk alles hebben ge- 
probeerd wat hun pervers vernuft kon beden- 
ken, om de godsdienst uit het hart en het 
geheugen te wissen van een der meest gods- 
dienstig gerichte volkeren van onze heden- 
daagse wereld. Het is opvallend hoe ook de 
communisten in 1917 in Rusland twee zeer be- 
langrijke factoren buiten beschouwing hebben 
gelaten: de fundamentele menselijke natuur, 
die altijd streeft naar een uitrijzen boven het 
niveau van dwaling en list en het bovennatuur- 
lijke geloof van een volk, dat onder bepaalde 
omstandigheden kan inspireren tot heldendom. 
Ook nu nog is het Russische volk godsdienstig, 
al zijn velen gekomen tot een noodlottige ver- 
eenzelving van dit volk als geheel met abstracte 
begrippen als „de communisten", „de roden" 
of „de sovjets". Dit is een caricatuur, die helaas 
teveel invloed heeft gehad op de vorming der 
publieke opinie. 

Tegen het einde van 1917 waren de commu- 
nisten in het bezit van Rusland. Voor het 

Russische volk betekende dit veel meer dan 
een verandering in de regeringsvorm: het was 
een historische ramp van weergaloze omvang. 
Want de communisten waren strijdlustige god- 
lozen, die niet alleen God verwierpen, maar 
elke godsdienst beschouwden als iets, wat zo 
spoedig mogelijk uitgeroeid moest worden. Van 
de andere kant beheersten zij een natie, waar- 
voor gedurende eeuwen het christendom in zijn 
Grieks-orthodoxe vorm, één van de fundamen- 
tele levensbeginselen was. De vereenzelving 
van „Russisch" en „Grieks-orthodox" was alge- 
meen. Sinds onheuglijke tijden had de Russi- 
sche boer zich „Krestianin" genoemd. 
Het was dus onvermijdelijk, dat er een tragisch 
conflict losbarstte, dat niet alleen de godsdienst 
betrof, doch het leven in al zijn aspecten, een 
strijd tussen een hecht gevestigde nationale 
traditie en een in de lucht hangende ideaal- 
staat. En het verloop van die strijd doet ons 
de vraag stellen: hoe konden strijdlustige god- 
lozen een gehele christelijke natie overmeeste- 
ren? Rusland werd gekerstend in 988 en werd 
lid van de toen nog onverdeelde kerk. Omdat 
het het christendom had ontvangen vanuit 
Byzantium en gedurende jaren werd geregeerd 
door Griekse bisschoppen, volgde het ook 
Byzantium, toen 66 jaren later het grote schis- 
ma de Kerk in twee kampen verdeelde. De 
bloei van Rusland en zijn Kerk en het gelijk- 
tijdig verval van Byzantium hadden tot gevolg, 
dat de Kerk vrij werd, onafhankelijk en ont- 
worsteld aan de greep van de Staat. 

{Ingezonden Mededeling.) 

Mondhygiëne   ■■«^-»A. 
Elke poetsing met   IVOROL 
Is  een   ware   mondwassing. 

■^^^«^^■» —^ >i iM'i^ ■ II—i^ 

é/tet 'et is onbegrijpe- 
lijk, dat vele overtuigde anti-communis- 
ten — zelfs in de Westerse wereld —■ 
zich somtijds laten misleiden door de 
voorgewende Russische verzoenings- 
pogingen ten opzichte van het gods- 
dienstig leven. 
In het kader van de geestelijke bestrij- 
ding van het communisme, biedt de re- 
dactie daarom —' in een serie van drie 
vervolgartikelen •—■ plaats aan een inte- 
ressante bijdrage van één harer mede- 
werkers over: Communisme en Gods- 
dienst. 
In hef bijzonder aan de hand van de 
historische ontwikkeling gedurende de 
laatste 25 jaren, toont de schrijver ons 
aan, dat het communisme tot in zijn 
diepste vezels atheïstisch is. 

In de loop der eeuwen waren Kerk en Staat 
nu eens gelijke partners, dan weer overheerste 
de Staat de Kerk. Dit laatste deed zich nl. voor 
onder het Czarendom van Moskou, tot welks 
overwinning en uiteindelijk verheffing tot on- 
betwiste heerschappij de Kerk grotelijks had 
bijgedragen. 
Dan kwamen de hervormingen van Peter de 
Grote, die de Westerse denkbeelden in Rusland 
wilde invoeren. Onder hem verloor de Kerk 
ieder spoor van onafhankelijkheid en Tyerd vol- 
ledig ondergeschikt aan de Staat. 
Een halve eeuw later verklaarde Keizerin 
Catherina II, een Duitse, de goederen en bezit- 
tingen der Kerk verbeurd en stelde als 'com- 
pensatie een staatstoelage beschikbaar. In het 
algemeen kan men zeggen, dat de Grieks-ortho- 
doxe Kerk Staatskerk was, moreel en materieel 
gesteund door de Staat, maar ook volkomen van 
deze afhankelijk. 
Andere godsdiensten vormden een hiërarchie, 
met de Rooms-Katholieke, de Lutheraanse, de 
Hervormde en de Armeense Kerken aan de 
top, de Islam in het midden en als sluitstuk de 
Hebreeuwse religie. 

Wat was nu de houding van de Staat tegen- 
over deze godsdiensten? Verdraagzaam- 

heid, doch religieuze propaganda was verboden 
en er bestond zeker discriminatie bij het toe- 
kennen van functies en ambten. Er was echter 
een beschermende houding ten aanzien van de 
godsdiensten. Godsdienst-onderwijs was ver- 
plicht in alle scholen — zowel openbare als 
bijzondere — en werd meestal door geestelijken 
gegeven. Anti-religieuze propaganda was niet 
geoorloofd. 
Deze toestand scheen hoogst gunstig voor de 
Grieks-orthodoxe Kerk als staatskerk en tot 
op zekere hoogte was dit ook zo. Echter, be- 
scherming tegen mededinging van buiten loopt 
heel natuurlijk uit op innerlijke zwakheid. 
Voor de bescherming door de Staat betaalde 
de Grieks-orthodoxe Kerk de hoge prijs van 
afhankelijkheid en deze afhankelijkheid ver- 
zwakte haar positie in steeds toenemende mate. 
Zo was de godsdienst in Rusland, toen zij het 
hoofd moest bieden aan de vervolging. De Kerk 
werd door de communisten beschreven als een 
plaag, een hinderpaal op de weg naar de voor- 
uitgang, een lijk, dat begraven moest worden. 
En vele neutrale waarnemers onderstreepten 
dit. Het was echter niet de waarheid. Er was 
godsdienstig leven achter de versteende, uiter- 
lijke gevel, er was geloof onder de kudde, er 
was toewijding en offerbereidheid. 

DOOK   JOOP   KONING s 

Drie feiten zijn er immers, die slechts verklaard 
kunnen worden als wij uitgaan van de veron- 
derstelling, dat de Russische Kerk leefde en 
die niet verklaard kunnen worden, als wij 
ervan uitgaan, dat zij dood was. Het eerste feit 
is, dat de Russische Kerk in hoofdzaak be- 
stond van vrijwillige giften harer leden. Dit 
bewijst, dat de Kerk zeker iets voor hen bete- 
kende. Het tweede feit was, dat het Russische 
volk, dat voor en na de revolutie, uit Rusland 
emigreerde, het geloof zijner vaderen niet ver- 
gat en in zijn nieuwe woonsteden de Kerk 
ook binnenleidde. Toch hadden zij haar ook 
kunnen weren en in de steek kunnen laten 
tegelijk met de politieke verbondenheid met hun 
oude vaderland. Het derde feit is, dat een 
jarenlange vervolging en het ontberen van elke 
materiële steun de godsdienst in Rusland niet 
heeft kunnen uitroeien. Er zijn zelfs symp- 
tomen van opleving te bespeuren en waar op- 
leven onmogelijk is zonder overleven, betekent 
het dat er een echt godsdienstig leven in Rus- 
land heeft gebloeid voor de oorlog en de revo- 
lutie en dat de Kerk iets meer was dan een 
conglomeratie van Byzantijnse rythen, bij el- 
kaar gehouden door de machinerie van een 
Czaristisch regiem. 
Hieruit moge volgen, dat de communisten, 
door de godsdienst aan te vallen, iets aanvielen, 
wat zeer veel betekende voor het volk. 

(Wordt vervolgd.) 

3& zw&cf, 
deiueteld 
xend 

Nadat wij al weer zon beetje gewend waren aan 
het bestaan van de ijzeren long, beschreel Dr. Kolff, 
internist te Kampen, enkele jaren geleden hoe het 
hem gelukt is een kunstmatige nier te construeren: 
een ingewikkeld toestel, waarmee men inmiddels al 
tveer verschillende mensenlevens heeft kunnen red- 
den. Nog nauwelijks vertrouwd met deze nieuwe 
en belangwekkende Nederlandse vinding, worden 
wij opnieuw verbaasd en wet door een publicatie 
uit de Rijksuniversiteit te Utrecht. Ditmaal beschrijft 
prof. Jongbloed, hoogleraar in de physiologie al- 
daar, hoe hij er met de steun van vier toegewijde 
assistenten in geslaagd is een kunstmatig hart te 
ontwerpen. 

(De Nederlander). 
Zodat wij binnenkort advertenties tegemoet mogen 
zien van de volgende inhoud: Is het hart u in de 
schoenen gezakt, neem een kunsthart. Hebt' gij Uw 
hart •verloren, wij bezorgen u op billijke condities een 
kunsthart. Het ras der harteloze mensen sterft uit. 
Reeds duizenden harteloze lieden werden door ons van 
een kunsthart voorzien. Let op het fabrieksmerk: 
Jongbloed. Want wat zoudt gij met een kunsthart doen 
zonder jong bloed? 

# 
Hetty, de struisvogel van de Manchesterse dieren- 
tuin, had, naar uit zijn lijkschouwing is gebleken, 
de volgende voorwerpen ingeslikt: zes stukjes van 
één penny, tien stukjes van een halve penny, een 
stukje van zes pence, een golfbal, een lepel, een 
stop van een kruik, een handvat van een mes, een 
kurketrekker, een blikopener, een patronenschroef, 
zeven en veertig bouten en zeven en dertig nagels. 
Ondanks dat alles heeft de veearts vastgesteld, dat 
de vogel een natuurlijke dood is gestorven. 

(Pers Ass.). 
En wij begrijpen maar niet, dat de spaarcampagne van 
de Nederlandse Regering geen succes heeft. In Enge- 
land hebben zelfs de struisvogels zich niet onbetuigd 
gelaten. Of zou dat struisvogelpolitiek geweest zijn? 



Herinneringen 
van een Joodse onderduiker 

Ik ga verkassen. 

Het is begin November. Ik heb bezoek gehad 
van een vriend en vriendin, met wie ik 

over verplaatsing heb gesproken. Hier, waar ik 
nu ben, moet de zoon des huizes naar Duitsland 
en zijn ouders willen dat aanvaarden om zo- 
doende mij te kunnen houden. Iets, wat ik 
natuurlijk niet van hen mag vergen en mijn 
vrienden zullen dan ook proberen, een andere 
plaats voor mij te vinden. T^a 2 dagen komen 
ze terug. „In orde, morgenavond komen we je 
halen". 
Node verlaat ik mijn gastvrije verzorgers hier. 
Ze hebben me verzorgd als een zoon. Een bui- 
tengewoon  prettige   tijd  heb   ik   hier  gehad. 
Maar ja, om met Martin te spreken: het leven 
is een afscheidnemen. Zo ook nu, ik ga op weg. 
„Denk er om Ab, als je 't er niet zo goed hebt 
als hier, kom dan direct bij ons terug hoor. We 
houden   je  kamertje   vrij",   zijn   hun  laatste 
woorden, die mij tot grote dankbaarheid stem- 
men. Ik maak er maar een grap van: 
„Ja, dat komt wel in orde. Binnenkort kom ik 
jullie in vrede opzoeken. Tot ziens hoor!" 
Voor me rijdt Gien; het achterlicht van haar 
fiets is voor mij het sein tot opletten. Brandt 
het: alles oké, gaat het uit: onraad. 
Dezelfde weg, die ik voor enige maanden ge- 
gaan ben, rijden we terug. Gien heeft me niet 
verteld,  waar ik heenga en  ik ben dan ook 
razend   nieuwsgierig.   Als   we   veilig   Emmen 
hebben bereikt, gaan we via Parallelweg, Bos- 
oord naar Valthe. Binnendoor, de bosweg. Hier 
kunnen we wat vrijer   spreken.   De NSB-ers 
wagen zich niet in het donker in een bos. 
„Waar breng je me eigenlijk heen?" 
„Heb geduld jong, ik dacht, dat nieuwsgierig- 
heid enkel een vrouwelijke eigenschap was." 
„Nee, toe nu, zeg het eens?" 
„Nu vooruit dan, je einddoel is ergens in Exlo, 
waar weet ik zelf niet, maar eerst breng ik je 
in Valthe." 
Onder het spreken komen we op de straatweg 
in Valthe en ineens zwenkt het achterlichtje 
naar links. Ik volg, zie niets, want het is erg 
donker en het regent. Dan zie ik hoe Gien een 
gang in gaat en even later roept ze me. Als 
ik binnenkom hoor ik, dat ik hier bij de familie 
Zefat thuis ben. Verschillende dingen worden er 
besproken en ik verneem, dat Zefat, die ik nooit 
gezien of gesproken heb, voor zover ik me kan 
herinneren tenminste, me weg zal brengen in 
de richting Exlo. Weer moet ik afscheid nemen. 
Nu zullen we elkaar wel niet voor het eind van 
de oorlog ■weer zien. • 
„Het ga je goed hoor." „Danke en dank voor 
je begeleiding." 
Een   luchtig   woordenspel   ogenschijnlijk,  zo'n 
afscheid. Wat valt het echter moeilijk. 
Nu sta ik weer achter het huis. Zefat heeft zijn 
leren jas aangetrokken. 
„Heb je je fiets?" 
„Ja hoor." 
„Mooi, kom dan maar mee." 
Tot mijn verwondering gaat hij me voor in de 
schuur. 
„Zet hier je fiets maar neer." 

A. egen Joodse onder- 
duikers — vrouwen en wonnen — bouto- 
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 U hiernaast het derde ver- 
volg 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 

Vragend zie ik hem aan. 
„Gaan we dan lopende?" 
Hy zegt niets, maar gaat de achterschuurdeur 
uit. 
Dan komen we op een landweg. Met mijn voeten 
voel ik een   karrespoor.   Zwygend   lopen we 
enkele minuten. Dan doemt uit het donker plots 
het silhouet van een kippenhok voor me op. 
„Kijk, dit wordt je huis. Ik kon het niet eerder 

zeggen, omdat Gien niet weet, dat jullie hier 
zijn. Maar laten we nu naar binnen gaan." 
Even kloppen en dan sta ik stomverbaasd voor 
8   mij   allen  bekende  mensen,   die  op  kistjes 
rond een salamanderkachel zitten. Ik wist, dat 
ik op mijn nieuwe plaats collega's zou vinden, 
maar dit overweldigt   me;   één   van   de vele 
momenten,   die   ik   niet   licht   vergeten   zal. 
Lachend staat Zefat er bij. 
„Dat had je niet verwacht, hè?" 
..Nee man, dat had ik nooit gedacht." 

Gezelligheid kent geen tijd. 

Hier begint dan weer een nieuwe episode 
uit 't duikersleven. Drie dagen ben ik hier 

nu al weer. Ik heb me al enigszins bij mijn 
nieuwe omgeving aangepast. Vanavond krijgen 
we bezoek. Heel de dag hebben we er over ge- 
sproken en werden voorbereidingen getroffen 
en als het eindelijk avond is geworden, popelt 
alles. 
Half acht, er wordt geklopt. Zefat komt binnen 
en achter hem aan een man en vrouw, beladen 
met pakjes en tassen. Even neem ik hen op en 
dan zie ik het. 
„Hé, Jan kerel, kom jij hier? Hoe bestaat het!?" 
Voor de zoveelste maal sta ik paf. Een geani- 
meerd gesprek volgt en ik krijg verschillende 
details uit het werk van Jan en echtgenote te 
horen. Als ik dan tenslotte ben ingewijd, terwijl 

Het achterlicht van haar fiets is 

voor mij het sein tot opletten. 



Mat brood en allerlei levensmiddelen, versna- 
peringen, tabak, enz^, op de tafel legt, krijg ik 
een weinig begrip van hetgeen hier door deze 
beiden wordt gepresteerd. 
De avond vliegt om en weldra is het tijd voor 
vertrek. 
„Nu lui, tot Dinsdag maar. 't Gaat goed met de 
Krieg, dus kop op. Tot ziens hoor!" 

„Fijn, tabak jongens, nog even een rokertje 
niet?" 
„Natuurlijk" en gezellig rond het kacheltje 
blazen we B.K.-wolkjes door ons home. Zo zit- 
ten we nog een half uurtje bijeen, even nakaar- 
tend over ons bezoek, tot we aanstalten maken 
voor het slapen. Vooraan liggen de 4 man- 
nen, dan Bob, onzejongste en dan de 4 vrouwen. 
Het afgeschutte toilethokje wordt verlicht en 
wij wachten iedere avond tot onze vrouwelijke 
collega's bedvaardig zijn. Dan sluit een van 
ons de kachel af, zorgt voor ventilatie, waarop 
alles onder zeil gaat. Op de vloer ligt eerst een 
dikke laag stro en dan een gemoltonneerde 
deken als onderlaag. Elk een strokussen onder 
het hoofd, voldoende dek over, voorwaar, we 
kunnen het ons niet beter wensen, vooral wan- 
neer achter mijn hoofdkussen Zefat's radio 
speelt en ik bij toeval, terwijl de anderen sla- 
pen, na de berichten de stem van Tauber hoor, 
die enkele van zijn nieuwe Engelse melodieën 
lanceert. Dat is te mooi om alleen aan te horen 
en zacht maak ik mijn buurman wakker. 
„Hoor eens, Tauber!" 
Dat werkt magnetiserend. Met een ruk vliegt 
hij omhoog. 
„Schitterend hè?" 
„Ja, man, de menselijke stem is toch nog altijd 
een van de mooiste instrumenten, die de wereld 
kent." 
Gretig vangen we de klanken op en als de 
tenor heeft geëindigd, zetten we de radio af en 
gaan maffen. 
Weer een dag ten einde. Maar goed, dat we toen 
niet geweten hebben hoeveel dagen, en dikwijls 
zeer moeilijke dagen, er toen nog moesten vol- 
gen, aleer deze tijd tot het verleden behoorde. 

's Morgens   om   5   uur heeft er  een van ons 
kachelinspectie. Er moet dan voor gezorgd wor- 
den, dat  de kachel de hele dag brandend en 
op gelijke hoogte blijft. Tot zeven uur is hier 
tijd voor, maar dan kan er niet meer bij gestookt 
noch in gerakeld worden, daar er absoluut geen 
rook te zien mag zijn. Immers, hoe gemakkelijk 
kan iemands oog op een sliertje rook vallen en 
dan zal het  niet moeilyk zijn  om  daaruit te 
concluderen, dat, wanneer er gestookt wordt in 
een kippenhok, nu iedere vorm van broeden al 
lang uit de wereld is, hier iets niet pluis is. 
Kortom, het zal opvallen en opvallen is iets, wat 
bij  ons ten zeerste  geboycot  wordt.  Wanneer 
dan de kachel verzorgd is, kruipt de stoker weer 
in zijn kooi en begint er in de vrouwenafdeling 
enig teken van leven te komen. Spoedig daarop 
zijn ze present en volgt het sterke geslacht. 
De dagtaak begint met piepers jassen, meestal 
onderbroken   door   de   komst van Bertus,  die 
iedere morgen met het voeren van geiten en 
schapen, die de   hele dag   rond   ons springen, 
kans  ziet   om   ongemerkt   binnen  te  wippen. 
Groente en andere dingen, hem door de huis- 
houdelijke    afdeling    opgegeven,     neemt    hij 
's morgens mee.  Overigens is het eten tot nu 
toe prima, aangezien een gedeelte van de weck 
van  twee  huishoudens  geregeld  door  Jan uit 
Emmen   wordt   meegenomen.   Als   Bertus   zijn 
nieuws heeft verteld, begint ieder met zijn eigen 
karweitje. Adolf is de man van het knutsel- 
werk.   Dank  zij  hem  worden  tientallen prac- 
tische dingen voor elkaar gebokst. Anderen zijn 
vaste groentenschoonmakers  en weer anderen 
maken lessen: Engels en verder ontwikkelings- 
werk. Het eten, eleotrisch bereid, wordt om één 
uur  opgediend  en   na  de  middag,   terwijl  de 
oudsten een middaguurtje pakken, kaarten de 
jongeren hun spelletje joker, klaverjas of iets 
dergelijks. Dat is dan het kort verloop van de 
dag. Een dag, die, ondanks het monotone, toch 
betrekkelijk vlug voorbij gaat. 

(Wordt vervolgd.) 

Er is in de nog slechts betrekkelijk korte 
tijd van haar bestaan in het leven der 

Stichting   1940—1945  duidelijk een ontwik- 
keling   te   zien.   Ongetwijfeld   zal   later   de 
geschiedenis beschreven worden als van een 
organisatie,  die enig is in haar soort. 
Thans is dit nog niet 
mogelijk.    De    nodige 
afstand ontbreekt nog. 
Zoiets moet kunnen ge- 
schieden  door  iemand 
die volkomen objectief 
het   geheel  kan   over- 
zien. .De schrijver van 
dit artikel is te nauw 
bij  het  Stichtingswerk 
betrokken om dit te kunnen doen. 
Doch,   misschien   juist   daarom,   dringt   zich 
aan  hem  en anderen  de vraag  op,  hoe  zij 
hun werk moeten voortzetten, 
In alles wat wij als mensen doen, is er telkens 
de noodzaak zich te bezinnen en de vraag 
te stellen:  „Hoe moeten we verder gaan?". 
Zoals   eea   timmerman   wel eens even zijn 
hamer neerlegt en op een afstand zijn werk 
bekijkt om te zien of het zo wel goed is, of 
zijn werk voldoet aan de verwachtingen, om 
te zien hoe hij verder bouwen moet, zo willen 
ook wij  even  onderbreken  om  ons oog  te 
laten gaan over het bouwsel van  '40—'45. 
Als we dan daaraan enkele gedachten vast- 
knopen, kan dit ons werk in de toekomst ten 
goede komen. 

Door wie het eerst de gedachte van een ver- 
zorgingsorganisatie is geopperd, weet ik 
niet1). Het doet er ook weinig toe. Het was 
duidelijk, dat het daartoe komen moest. Er 
was de, al of niet uitgesproken belofte, dat 
hij, die overbleef, zou zorgen voor de nabe- 
staanden van zijn gevallen medestrijder in 
het verzet. 
Dit was vrij gemakkelijk na te komen geweest 
als het enkelen had betroffen. De hand van 
de vijand drukte echter zwaar op ons volk. 
Vooral in het laatste oorlogsjaar ontzag deze 
niets en niemand. Satanisch sloeg hij neer, 
wie in zijn macht kwam. 
De leiders van het verzet begrepen hun ver- 
antwoordelijkheid. 
Het was te zien, dat voor een goede verzor- 
ging van de nabestaanden een organisatie 
nodig was. 6eeds tijdens de bezetting werd 
tot oprichting besloten. Het kon niet plaat- 
selijk aan enkelen worden overgelaten óf en 
hoe men dit zou doen. De taak zou te om- 
vangrijk, de problemen zouden te groot zijn. 
We zouden de handen ineen moeten slaan. 
Er zou een leiding bij nodig zijn, een leiding 
die stimuleerde en de richting aangaf. Dat 
een Stichting tot stand kwam was noodzake- 
lijke voorwaarde voor het slagen van dit werk 
en voor de vervulling der belofte. We zijn 
dankbaar, dat het is geschied en hadden on- 
mogelijk kunnen doen wat fer is gedaan, als 
we niet samen zoekend en tastend de weg 
hadden gevonden. 

Hieraan verbinden we twee gedachten. Ten 
eerste: het eigenlijke verzorgingswerk, het 
contact met de gezinnen is terecht als taak 
toegewezen aan de plaatselijke medewerkers. 
Zij doen dit als naaste medewerkers van de 
gevallenen, doch kunnen rekenen op de hulp 
en steun van anderen als het nodig is, van 
deskundigen als er in moeilijke gevallen raad 
moet worden verschaft, in het algemeen op 
voorlichting en leiding bij hun werk. De lei- 
ding onderschatte de waarde en de betekenis 
van de plaatselijke medewerker niet en late 
aan deze over wat plaatselijk kan geschie- 
den. 
Ten tweede dringt zich aan ons op, dat 
'40--'45 er is tot leniging van nood. '40—'45 

zelf is uit nood geboren. Hoe lang zij haar 
werk zal moeten voortzetten is nu nog niet 
te bepalen. In elk geval een reeks van jaren. 
De omvang van het werk wordt niet alleen 
bepaald door het aantal verzorgden, doch 
mede en vooral door de grootte van de nood. 

'40—'45 zal moeten 
voortgaan zolang de 
groep die aan haar zor- 
gen is toevertrouwd, 
hulp en bijstand nodig 
heeft. Geen dag eer- 
der mag zijn ophouden. 
Maar ook geen dag 
langer mag zij aanblij- 
ven. Zij is er niet om 

zichzelf. „Ja", zal iemand zeggen. „Deze din- 
gen spreken toch vanzelf; dat behoeft geen 
nader betoog". Inderdaad. Toch, meen ik, 
dat er reden is, dit met nadruk te zeggen. 
Velen hebben dit werk liefgekregen, doen 
het met enthousiasme en zouden het niet 
graag missen. 
Zij kunnen gerust zijn, nog lange tijd zullen 
zij hun krachten kunnen geven. Er is nog 
werk genoeg. Doch, als het ogenblik geko- 
men is dat we iets van ons werk kunnen 
loslaten, moeten we dit zien en bereid zijn 
dit te doen. 

Middelburg. 

(Wordt vervolgd.) 

F. HUSON. 

1) Het initiatief tot dit verzorgingswerk is 
medio 1944 genomen door twee leden der 
LO. (onafhankelijk van elkaar), waarvan één 
het Stichtingswerk in zijn bekende „P/an- 
F," verwerkt heeft. ■— Red. 

De huik  naar  de wind 

Molotof, — aldus lezen wij in de publica- 
ties van Winston Churchill — verscheen 
bij iedere belangrijke gelegenheid stra- 
lend bij de Duitse gezant, graaf Schu- 
lenburg, en toonde zich walglijk ijverig 
om de Duitse politiek goed te keuren en 
de militaire maatregelen van Hitler te 
prijzen. Toen de Duitse aanval op Noor- 
wegen was begonnen, had hij (op 7 April) 
gezegd, dat „de Sovj et-regering de maat- 
regelen begreep, die Duitsland waren op- 
gedrongen. De Engelsen waren zeker veel 
te ver gegaan. Zij hadden de rechten van 
de neutrale landen geheel over het hoofd 
gezien  Wij wensen Duitsland vol- 
ledig succes met zijn defensieve maatrege- 
len." 

1 l g   Hitter  had zich  de  moeite  getroost,   om    Ó 
B Stalin in de morgen van de tiende Mei op § 
§de hoogte te stellen van de aanval, die hij S 

i had ondernomen op Frankrijk en de neu- 
| trale Lage Landen. „Ik bezocht Molotof," % 
\ aldus   schreef   Schulenburg.   „Hij   stelde 8 
\ het ijieuws op prijs en voegde er aan toe, 0 
ft dat hij begreep dat Duitsland zich tegen | 
2 de Engels-Franse aanval moest bescher- | 
8 men. Hij twijfelde niet aan ons succes." B 
l s 

Op 18 Juni, toen Frankrijk totaal versla- ö 
e gen was, meldde  Schulenburg:  „Molotof ï 
ï ontbood me vanavond op zijn bureau en | 
5 gaf uitdrukking  aan de warmste geluk- \ 
l wensen van  de  Sovj et-regering  met  de \ 
§ schitterende     successen   van   de   Duitse 
ï strijdkrachten." 

5 
| — Waaruit alweer duidelijk blijkt, dat wjj 
« onze bevrijding  aan Rusland  te danken 
g hebben. 



ONDERVINDING 
IS DE BESTE LEERMEESTER 

Dat ondervinding de beste leermeester is, 
weet iedereen. Het zou dan ook niet in 

me opgekomen zijn, hierover te gaan schrij- 
ven, ware het niet, dat een stukje in een 
onzer dagbladen me hiertoe gebracht had. 
Wat las ik? 

Aan de Minister van Onderwijs, Prof. 
Dr. F. ]. Th. Rutten werd verzocht een 
Vakopleiding te stichten voor haven- 
arbeiders. Om ervaring op te doen, heeft 
Zijne Excellentie enige dagen in de 
scheepsruimen gestaan, hij heeft gehoU 
pen bij het laden en lossen met de pik- 
haak in de hand. stapelde zakken in de 
sleng en verzamelde zo kennis om de 
vakopleiding te organiseren. 

Kijk, dat is nu nog eens ware democratie. 
Onze pet  af  voor  deze  minister  en...... 
laten we hopen, dat andere Excellenties het 
als een tip zullen beschouwen om zich ook 
eens helemaal in te leven op het terrein dat 
ze bestrijken. 
Verbeeld je zo iets: De Minister van Weder- 
opbouw bivakkeert een maand in een tochtig- 
vochtig „bewoonbaar" kippenhok; Excellentie 
Lieftinck heeft als belastingbetalend midden- 
stander slapeloze nachten met een hem steeds 
voor ogen zwevende zekerheidsstelling of hef- 
fing ineens, waarvoor geen cent in huis is, 
of hij zit 's avonds te pennen aan een be- 
zwaarschrift tegen een veel te hoge aanslag. 
Zijn collega van landbouw (als kleine boer) 
mopperend op zich zelf (als grote Minister) 
omdat hij met de vastgestelde aardappelprij- 
zen niet uit kan komen en de Minister van 
Sociale Zaken, die zich met zijn vrouw suf 
peinst hoe je met die ene gulden loontoeslag 
kunt bereiken, wat ze je in Den Haag voor- 
spiegelen. 
Ja, het zou werkelijk succes hebben, al zijn 
wc blij, dat dit experiment nu plaats vindt 
en niet kort na de bevrijding. Ware dit wel 
zo geweest, en zou Minister Van Maarseveen, 
als Hoge Vertegenwoordiger van Vrouwe 
Justitia een bezoek hebben gebracht aan een 
NSB.-kamp om daar een paar weken als 
gedetineerde te leven, dan zijn we er nog niet 
zo zeker van, dat hij een dergelijk lustoord 
verlaten zou hebben, want wees eerlijk: is een 
gemakkelijk leven met goed eten en drinken 
en een feestje op zijn tijd niet verre te ver- 
kiezen boven een donkere werkkamer in een 
of ander departementsgebouw met droge 
ambtenaren en dorre conferenties? 
En een mens blijft een mens, zelfs al is hij 
Minister. 

„FREEK". 

^-fc—WMSlW^'N»"! 

HEIL HITLER! 

\ In verscheidene steden in het Ruhr- 
i gebied zijn dezer dagen pamfletten van 
i de volgende inhoud verspreid: 

„Dwitsers.' Wot hebben de democra- 
ten ons gebracht? Onderdrukking, 
vernedering, vernietiging van fabrie- 
ken en bossen en thans het Ruhr- 

i plan. Moor de slauerntj duurt slechts 
i fcort. Onze JFührer leeft en zal spoe- 

dig terugkeren met ongehoorde 
macht. Bestrijdt onze vervolgers en 
wacht. Heil Hitler!" 

\ De politie is er niet in geslaagd de 
i oorsprong der pamfletten te achter- 
i halen. 
i — Wir haben es nicht gewuszt. 

«AMADa 

/\lakkeïi 

n toen ik op een late wintermiddag aan de bosrand aan het werk was, kwam Johan 
.   de krantenbezorger aanfietsen. Hij stapte van zijn fiets af en zei: De Duitsers zijn 

bezig de klokken uit de toren te halen. 
De klokken, zeg ik verschrikt! De klokken, zegt hij! We kijken elkaar even aan en 

__dan gaat Johan weer verder. En ik ga weer verder met mijn werk. Zo reageren 
wij langs de Veluwerand op zulk nieuws. 

Wij zijn niet veel van zeggen als het kwade en het slechte ons medegedeeld wordt. 
Want ik denk daar zo over als ik daar onder de dalende winterzon aan het werk ben: 
het is toch wel een slechte tijding dat van die klokken, en het is een slechte daad, 
dat die klokken uit onze oude dorpstoren gehaald worden. Overmorgen zal het Kerstfeest 
zijn, en voor het eerst sinds mensenheugenis zullen de kerstklokken niet luiden. Ik denk 
er bij mijzelf aan, als ik de bladeren die ik nodig heb voor mijn winterkuil bijeenhark, 
dat het feit, dat die klokken niet zullen luiden, geen afbreuk zal doen aan de eigenlijke 
betekenis van het Kerstfeest; maar in onze dorpse samenleving zal men het toch als een 
gemis voelen dat juist voor het eerst op die dag de gemeente door de klokken niet op- 
geroepen wordt tot de dienst en tot het woord. 
Een groot gemis! Want ver over de velden en over de wegen klonken altijd die klok- 
ken, ouderen en jongeren vermanende hun plicht. En op de Kerstdag zouden zij de ge- 
meente geroepen hebben om te komen, en om te herdenken de geboorte van het Kindeke 
in de kribbe. Doch nu zullen dan die klokken niet luiden. Want de Duitsers zijn nu 
bezig de klokken uit de toren te halen. 
En dan komt Dominee aangewandeld. De Duitsers, zegt hij, zijn bezig de klokken uit 
de toren te halen, Ja, zeg ik, Johan de krantenbezorger heeft het mij gezegd. Er staat, 
zegt hij, een bonk volk naar te kijken. De koster heeft gevraagd of ze door wilden lopen, 
en er niet naar blijven kijken. Ik kan dat wel begrijpen van onze koster. Hij is samen- 
gegroeid met de kerk en met die klokken. En ik kan het niet begrijpen van de mensen 
die er naar gaan staan kijken, als op bevel en onder leiding van de Duitsers de klokken 
uit de dorpstoren gehaald worden. Is er werkelijk iets aan te zien als men de borden uit 
de galmgaten haalt en met een lier die klokken die sedert mensenheugenis in die toren 
hingen, er uit laat zakken? En voelt men dan niet met die koster mede de ontzaglijke 
tragiek van dit slechte werk? Doch de meesten bleven staan kijken, zegt Dominee. 
Ik denk er nu over na wat het meest ellendige is van dit gebeuren, het feit dat de klok- 
ken er uit gehaald worden, of het feit, dat de kerkmensen er naar gaan staan kijken. Als 
ik aan dat alles denk, zie ik niets dan verlies. Er zou winst te boeken zijn geweest als 
niemand naar dit stuk slechte werk gekeken had. Zoals de koster wilde toen hij de men- 
sen maande om door te lopen. Ik praat er nog wat met Dominee over, maar Dominee zegt 
niet veel en hoofdschuddend gaat hij zijns weegs. Ik kan niet loskomen van dat van die 
klokken. In blijde en droeve dagen, altijd hebben die klokken hun koperen galm over 
de contreien doen horen. Als Koningin Wilhelmina gekroond werd, als Prinses Juliana 
geboren werd, als Koningin Emma begraven werd, als Prins Hendrik begraven werd, als 
een brand het dorp teisterde, en als we bij de bevrijding niet geëvacueerd waren geweest, 
en de klokken zouden nog in de verwoeste toren gehangen hebben zouden zij het feest 
van de bevrijding ingeluid hebben. Doch nu zullen wij de stem van die klokken niet meer 
horen, en ergens heel ver wegy misschien wel in Rusland, zal van die klokken een schot 
gelost worden. En wat eerst dienstbaar was tot de roep van de eeuwige Vrede, zal nu 
dienstbaar gemaakt worden tot vernieling en verderf. 
En nu snuffelt aan mijn klompen een hond. Het is de hond van Hendrik de boswachter. 
De Duitsers zijn bezig, zeg ik tegen Hendrik, de klokken uit de toren te halen. De klok- 
ken, roept Hendrik! De klokken, zeg ik! Er zijn mensen die van zulk slecht nieuws stil 
worden. Hendrik wordt er woest van. Ik kan het aan hem merken, hij loopt rood aan. 
Geen wonder, want Hendrik is veel beter vaderlander dan ik. Hij stelde dagen lang zijn 
leven beschikbaar in dienst van zijn land. Kom hier Hertha, roept hij tot zijn hond. en 
met grote stappen gaat hij verder. En aan zijn manier van lopen kan ik zien, dat hij 
het nieuws, het slechte nieuws, het slechte stuk werk, niet verkroppen kan. 
 Als de zon reeds aan de einder daalt ga ik naar huiSj En als ik in het licht en in de 
warmte kom. dan zegt mijn vrouw: De Duitsers hebben de klokken uit de toren gehaald. 

G. C. HULSTEIN. 

öfv?^i'!'%tf^^'!M^tfB!%tf"M^#^<r^(F^<^tf^tf^*^<P^tf^*(r^ 

het 
Ute UUR 

^ 

Een wilde wind schuurt langs mijn ramen 
doch binnen is het stil en brandt het vuur, 
van ergens zeggen stemmen namen 
en mensen dwalen door het late uur. 

Beelden zijn te vaag om reeds te grijpen, 
de schaduw wint nog van het licht, 
doch als de stem door smart zal rijpen, 
vloeit uit het hart een vreemd gedicht. 

Harm. de Jong. 

<Ul(iBlWWW^WWW<«i>^W>W><«iP<W>^WW<«^ 



in  memoRiAm 

Dirfc Boonstra. 
Geb. 24 Februari 1893 te St. Anna Parochie. 
Overleden 9 September 1944 te Herzbrück. 

Opperwachtmeester der Marechaussee. 

Mr. Martinus Ritzema. 
Geboren 14 Mei 1910 te Leens. 

Gefusilleerd 11  April 1945 te Bakkeveen  (Fr.). 
Burgemeester. 

9 n Noord en Zuid, in Oost en West, overal maakte de Duitse terreur 
haar slachtoffers. De verzetsgeschiedenis rijgt naam aan naam van 
mannen en vrouwen, die hun hoogste idealen wensten te realiseren, 
desnoods ten koste van hun leven. Sommigen vonden daartoe de kracht 
in de overtuiging, dat de waardigheid van de mens deze houding van 
hen vorderde, anderen in het geloof, dat God Zelf hen riep tot de 
strijd. 
Tot de laatsten behoorden de twee hieronder gememoreerde figuren 
uit het zeer bewogen Groninger verzet. 

X r 
Op 12 Maart 1943 werden er van de Groep Marechaussee te Grote- 

gast 11 mannen gearresteerd door de Duitse politie te Groningen. 
Zij haden geweigerd om Joodse landgenoten over te brengen naar 
een concentratiekamp. 
Deze mannen werden nog diezelfde avond naar het concentratiekamp 
te Vught overgebracht. . 
Eén van hen was de Opperwachtmeester Dirk Boonstra, Postcomman- 
dant der Marechaussee te Grijpskerk (Gr.). 
Boonstra was niet alleen de oudste van deze mannen, doch veel meer 
nog de ziel van deze principiële verzetsdaad. Hij was de eerste, die: 
neen durfde zeggen op de weerzinwekkende opdracht, een aantal 
Joodse landgenoten te arresteren. Door zijn houding inspireerde hij 
de jongere collega's en hij heeft zijn standpunt, gebaseerd op godde- 
lijke en humanitaire wetten, onomwonden de vijand laten horen. Het 
is ook voor hem een daad geweest die veel strijd vereiste, want het 
was zeker voor een politieman als hij er een was, geen lichte zaak 
om dienst te weigeren. Maar zijn grote rechtsgevoel, nog versterkt 
door zijn liefde voor de nationale zaak, vorderde maar één ding: 
verzet. 
Verzet, zonder op eigen belangen te zien. Hij was van mening, dat 
een politieman er was om recht te doen en te handhaven, maar niet 
om terreur en onrecht te bevorderen of daaraan mede te doen. En het 
was voor de politiecommandant, tot wie hij zijn woorden richtte, een 
dag, die hij niet licht zal kunnen vergeten. De woorden van Boorïstra: 
„Ik kan dat niet doen, daarvoor ben ik niet bij de politie. Bij vele 
moeilijke zaken heb ik mijn werk verricht en geen dienst was mij te 
veel, doch meedoen aan moord op onschuldige mensen, dat doe ik 
nooit. Wat er ook gebeure. God gaat met mij mee", waren woorden 
die voor geen tweeërlei uitleg vatbaar waren. Het waren de woorden 
van Boonstra, zoals hij was en zoals hij gebleven is. 
Zijn woorden in het concentratiekamp, bij eenvoudige door hem ge- 
leide godsdienstoefeningen uitgesproken, getuigden van geweldige 
geloofskracht en gaven de moeden kracht. Zijn stem klonk in menig 
bang uur in de barakken en hij zong zelfs Psalmen in de vreselijke 
bunkercel. 
Achter prikkeldraad heeft hij ze gezien, de mannen van het verzet in 
hun gestreepte gevangenispakjes en de rode driehoek op de borst. Hij 
heeft hun lot gedeeld en ook in de angst geleefd, waarin allen daar 
verkeerden omtrent hun lot. Bij alle miskenning van zijn verzetsdaad, 
zelfs door de zonen van het ras, waarvoor hij het opnam, is zijn troost 
geweest, dat God kracht gaf om staande te blijven en dat hij niet een 
middel is geweest waardoor het transporteren van landgenoten naar de 
vernietigingskampen in Polen werd vergemakkelijkt. 
Boonstra werd, na een goed jaar in het concentratiekamp te zijn op- 
gesloten, in een donkere cel in het bunkergebouw te Vught gebracht 
en werd daar plotseling bij zijn vrienden weggehaald. Door een gaatje 
in de celdeur hebben zijn vrienden hem zien gaan. Het gemis was 
groot. Zijn stem werd niet meer gehoord en zijn lied dat zelfs in die 
donkere uren in de cellengangen tot troost was voor hen, die aldaar 
hun laatste uren doorbrachten, was verstomd. Zo ging hij met nog 
twee van dezelfde Groep Marechaussees naar het kamp Dachau in 
Duitsland. Zijn lichaam leed en verzwakte, want de ontberingen waren 
vele, doch hij bleef getuigen van de strijd voor waarheid en recht. 
Vurig hoopte hij op de bevrijding en optimistisch waren zijn woorden 
steeds, doch God beschikte anders. 
Uit Dachau werd hij met andere politiemannen naar München-AUach 
vervoerd en aldaar tewerkgesteld. En tenslotte, toen hij al meer en 
meer lichamelijk ongeschikt werd tot werken, transporteerde men 
hem naar Beieren met een transport zieken, alwaar hij geheel uit- 
geput, op 9 Sept. '44 in Herzbrück overleed. 
Boonstra streed de goede strijd en uit de ellende der kampen, waarin 
hij vertoefde, stijgt op de overwinningskreet van de Christenstrijder: 
„Dood waar is Uw prikkel en hel waar is Uw overwinning." 

Tj. v. d. H. 

XJ r. Martinus Ritzema was bij de Duitse inval burgemees- 
*■" ter van Oldekerk. Toen de maatregelen, die de bezetter 
trof, steeds duidelijker tegen het landsbelang en tegen het 
belang van zijn burgers bleken te zijn gericht, zag hij in, dat 
hij er — door als burgemeester in functie te blijven — alleen 
maar toe diende om deze maatregel te helpen uitvoeren. 
Vooral na het terzijde schuiven van de gemeenteraad bleek 
dit duidelijk. 
Hoe moeilijk het hem ook viel, hij zag zijn plicht. 
Bij zijn aanvraag om ontslag in September 1941, voerde hij 
als motief aan bij de secretaris-generaal, dat hij langer aan- 
blijven  niet  in  overeenstemming  achtte   met  zijn  eed   van 
trouw aan Koningin en grondwet. 
In April 1942 kwam het ontslag eindelijk, nadat hij er bij 
een persoonlijk bezoek in Den Haag nog eens met klem op 
had aangedrongen. Hij vestigde zich daarna als belastingcon- 
sulent en verzekeringsagent. Door zijn daad groeide de moed 
en de geest van het verzet. Men vertrouwde hem volkomen 
en zo kwam hij als van-zelf in de verzetsbeweging. In de 
illegale organisatie was hij geen onbekende. De politieke 
leiding in het Westerkwartier werd hem toevertrouwd. In 
zijn optreden w;as hij zeer positief, daarnaast zeer voorzichtig 
en zijn maatregelen wist hij juist te treffen. 
Het LO.-werk in Oldekerk en omgeving liep voortreffelijk 
en ongemerkt, onderduikers werden voortgeholpen enz. Ook 
had hij later de leiding bij de organisatie van de onder- 
grondse OD., waarbij hij zijn mannen nauwkeurig uitzocht. 
In October 1944 kreeg hy een oproep om te werken voor de 
OT. Tot dusver was hij ongemoeid gelaten, maar nu koos hij 
te j;aan onderduiken, een daad, die hij zovelen had aange- 
raden. 
Weldra werd zijn huis doorzocht om hem te arresteren, maar 
onverrichterzake keerde de landwacht terug. Hij werd niet 
gevonden. Heel spoedig daarop moesten ook zyn vrouw en 
drie kinderen hun huis verlaten. Hun woning werd in beslag 
genomen; een gedeelte van het meubilair eveneens. 
De Paasdagen 1945 zou hij in Leens bij zijn broer doorbren- 
gen op de boerderij, waar hij was geboren. 
Eerste Paasdag, 's morgens vroeg, overviel de SD. de boer- 
derij. De broer, naar wie ze vroegen, werd in zijn woning 
vermoord en zelf werd hij meegenomen naar Groningen. 
Groot was toen de spanning bij zijn fömilie en vrienden. Toch 
hadden we goede moed. De bevrijding, waarnaar wij zo lang 
hadden gesmacht, was slechts een kwestie van enkele dagen. 
Hij heeft de bevrijding niet mogen beleven. Op 11 April is 
hij met negen andere vaderlanders gefusilleerd in de bossen 
bij Allardsoog onder Bakkeveen, zijn lijk werd in een massa- 
graf  aldaar  gevonden. 
Als burgemeester was hij een eenvoudig en bescheiden man. 
Zijn levenshouding werd bepaald door zijn geloof. 
„Here, wat wilt Gij dat ik doen zal", Was zijn oprechte bede 
en naar  het antwoord,  dat hij  hierop  mocht  ontvangen,  is 
zijn wandel geweest. 
Dit was het einde van een Nederlander, waar Oldekerk veel 
aan te danken heeft. 
Rusteloos streed hij voor Gods gerechtigheid. 

G. 
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DEMASQUÉ VAN  EEN  ADVOCAAT 
Wij zijn op het gebied van onthullingen na 

de oorlog al aan heel wat gewend ge- 
raakt. 

Wie vroeger zijn thee nog koud liet worden 
voor „De daverende dingen dezer dagen" van 
Ton van Tast, geeft thans niet eerder tekenen 
van verbazing voordat men hem de allernaakste 
„waarheid" over de allerhoogste autoriteiten 
heeft verteld. Men moet als auteur dan ook wel 
met heel wat voor de draad komen om ten- 
minste een oplage te behalen, die nog winst- 
gevend   blijkt   te   zijn. 
Wat dat aangaat maken we ons voor Mr. van 
der Starp geen zorg. Zijn „Demasqué der 
Vau-mannen" voldoet werkelijk aan alle kwali- 
teiten, die dergelijke vlugschriften dienen te be- 
zitten. Het is tot op het gebeente onthullend, 
het is grof beledigend, hef is smeuïg geschreven, 
enfin, het valt juist In de termen om er het 
Wetboek van Strafrecht eens op na te slaan 
(wat ook wel zal geschieden, daar de eerste 
aanklachten al bij het Openbaar Ministerie zijn 
ingediend) en dat alles voor slechts één gulden 
en vijfentwintig centen per brochure of per zit- 
plaats, want de man pleegt zijn (on)wijsheden 
ook nog vanaf het spreekgestoelte te verkon- 
digen. 

T n   een   bij  dit   soort   publicaties   altijd   koddig 
aandoende verontwaardiging, trekt de heer van 

der  Starp van  leer tegen  alles en ieder,  die  bij 
het Englandspiel betrokken zijn geweest, behalve 
 tegen zijn 'cliënt Van  der  Waals,  die  — o, 
heilige onschuld — tevens zijn belangrijkste bron 
van inlichtingen blijkt te zijn geweest. 
Samen hebben zij uitgedokterd, dat — schrik 
niet — het Englandspiel door Engeland op touw 
moet zijn gezet om het goede deel van het ver- 
zet (dat van voor Maart 1943!) te vernietigen, 
teneinde daardoor eigen politieke belangen te 
kunnen dienen. 
Ge wilt weten in welk opzicht het verzet Enge- 
lands belangen dan wel in de weg heeft ge- 
staan ? 
Maar begrijpt ge dat waarlijk niet? 
Het duo van der Starp—Van der Waals zal het 
u ontvouwen. 
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Xfan de hand van Mr. ƒ. E. v. d. Starp, de verdediger uit het proces Van 
* der Waals, is een brochure verschenen onder de titel: „Het Englandspiel. 

Demasqué der Vau-mannen". Gezien de zotte inhoud meenden wij aanvankelijk 
dit geschrift niet au serieux te moeten nemen. Nu ons echter is gebleken, dat de 
door Mr. v. d. Starp geuite beschuldigingen — die met name zeer grievend zijn 
voor onze Engelse bondgenoten — onder sommigen onzer lezers enige onrust 
heeft verwekt, achten wij het toch nutiij alsnog enkele aantekeningen bij dit „De- 
masqué" te maken. 

De goede illegaliteit betekende een Verenigd 
West Europa. (Dat hebben we nooit geweten, 
maar dat zal wel aan ons zelf liggen). Een 
Verenigd West Europa betekent verlies van 
Engelands suprematie (misschien is Churchill, 
de grote voorstander van een dergelijke Vereni- 
ging, het daar niet mee eens, maar laten we 
de kleintjes nu maar even over het hoofd zien). 
Verlies van suprematie kan voor Engeland alleen 
maar vernietiging betekenen en dat neemt ten- 
slotte geen land, zeg nu zelf. 
Maar, horen we een snuggerling opmerken, als 
dat verzet dan gebroken moest worden, waarom 
liet Engeland het vernietigingsproces van dat 
verzet beëindigen bij de aanvang van 1944? Let 
op de superieure glimlach van ons duo. Probeer 
de draad nog even vatst te houden en lees verder. 
Op dat moment was het verzet dermate uitge- 
moord, dat er slechts onbetekenende resten van 
over waren.  (Wel, wel!). 
Met welgevallen zag Engeland toen, hoe in het 
verzet de lege plaatsen weer werden aangevuld 
door het schuim der natie, dat eindelijk (het ia 
nog steeds begin 1944) zag aankomen, dat Duits- 
land de oorlog toch verloren had. 
Van schuim had het immers niets te vrezen, 
integendeel, het was juist dat schuim, dat het 
nare lot van het waarachtige en edele verzet 
bezegelde en dat Engeland In staat stelde om 
als van ouds zijn verdeel- en heers-politiek weer 
toe te passen. 

WJ aarlijk, geachte lezer, als het niet om van 
"v te huilen was, zouden we geen pen meer 

vast kunnen houden van het lachen. 
Ja maar, zal een twijfelaar opmerken, de heer 
van der Starp komt toch met goede bewyzen. 
Het spijt ons voor de man, maar wij hebben 
geen enkel bewijs voor bovenstaande nonsens 
in deze brochure kunnen ontdekken. Wat de 
schrijver doet is niet anders dan alles beweren 
en uiteindelijk niets zeggen. Hij insinueert, hij 
gist, hij vraagt zich af, hier en daar spreekt hij 
halve waarheden en dat alles lepelt hij in zo'n 
geraffineerde vorm op, dat iemand, die wat 
minder goed is geïnformeerd, er wel in moet 
vliegen. 
Wij beschikken helaas niet over voldoende ruimte 
om op alle onzinnigheden van dit geschrift in te 
gaan, maar ter geruststelling van de aan het 
weifelen   gebrachte   lezers   willen wij   toch  even 

op de onmogelijkheid van 's schrijvers uitgangs- 
punt wijzen. Tenslotte is het bovenvermelde niet 
anders dan een uitgangspunt, dat Mr. van der 
Starp daarna op een volkomen krampachtige 
wijze heeft trachten te funderen door allerlei 
„raadsels" te signaleren. Nu zijn er inderdaad 
vele raadsels in het Englandspiel verweven, doèh 
ze kunnen even goed worden aangewend ten 
bewijze van andere hypothesen als van die, door 
de  auteur geponeerd. 

Heeft Engeland het inderdaad gemunt gehad op 
de vernietiging der illegaliteit door middel van 
het E.  Spiel? 
Het is onmogelijk vol te houden. Het E. Spiel 
heeft geduurd tot einde 1943. Inplaats dat het 
verzet toen nog alleen uit onbetekenende resten 
bestond, was het juist op het toppunt van zijn 
kracht. En toch heeft dat verzet — ook in zijn 
goede tijd — naar onze mening (die op ge- 
gevens is gebaseerd) veel steun van Engelse 
zijde ondervonden.. Het „schuim" (dit woord la- 
ten we voor rekening van Van der Starp) vloeide 
pas na Dolle Dinsdag toe en zeker niet in een 
mate, dat het bepalend werd voor de kwaliteit 

. van het verzet. 
Wij willen nog een bewijs aanvoeren voor de 
onjuistheid van 's heren Van der Starp's rede- 
neringen. Zoals bekend, werd het E. Spiel hier 
te lande „gespeeld" met agenten, uitgezonden 
door de M(llitaire) I(nlichtingen) D(ienst) van- 
kolonel De Bruyne, van welke dienst bijna alle 
agenten om het leven kwamen. In de loop van 
1943 begon ook het B(ureau I(nlichtingen) van 
Dr. Somer te draaien. Van de 53 agenten, die 
dit bureau in de loop der tijd, naar het vaste- 
land uitzond (natuurlijk met medeweten van de 
Intelligence Service), werden er slechts zes ge- 
arresteerd, terwijl de anderen hun taak naar 
behoren hebben kunnen volbrengen. 
Hoe verklaart Mr. van der Starp het, dat de 
Intelligence Service deze agenten wel enorme 
steun aan het verzet heeft laten verlenen en 
de anderen niet? 

T aten we niet verder op het kolderiaanse ge- 
*-' schrijf van ons duo Ingaan. De eer lijkt ons 
al te groot. „Demasqué der Vau-mannen" is 
geen enkele serieuze aandacht waard en we la- 
ten  het  daarom  voor  wat  het is:   nonsens.   Bij 

(vervolg op pag. 2) 



YERANDEEING YAN TACTIEK 
Een opvallende verandering van de tac- 

tiek der communisten kwam de laatste 
tijd tot uitdrukking in een serie nagenoeg 
gelijkluidende verklaringen van vooraan- 
staande communisten in West-Europa (Tho- 
rez, Togliatti e.d.). De verklaring hield in, 
dat de communistische partijen in geval van 
oorlog de zijde van Rusland zouden kiezen. 
Natuurlijk werd de verklaring wat voorzich- 
tiger geformuleerd, om geen aanstoot te ge- 
ven aan het publiek (men zegt n.1. te kiezen 
vóór Rusland en tégen de aanvaller van 
Rusland). 
De gelijkheid en gelijktijdigheid vdoen ver- 
moeden, dat de spullebazen in Moskou op 
hetzelfde moment aan een aantal touwtjes 
getrokken hebben. Eén dezer communisten 
heeft trouwens zijn verklaring geëndosseerd 
aan de kominform, wat we zonder dat ook 
wel wisten, want belangrijke verklaringen 
worden altijd in Moskou gebrouwen en dan 
eventueel via de kominform gedistribueerd. 
Dat kan immers niet anders in een totalitaire 
ideologie. 

Is deze verklaring belangrijk? Ongetwijfeld 
niet. Ze brengt tot uitdrukking, wat we 

allang wisten, nl. dat de communisten, in ge- 
val van oorlog van hun land, de zijde van 
Rusland zullen kiezen en daartoe dus land- 
verraad zouden willen plegen. Precies zoals 
de nationaal-socialisten vóór 1940, alleen 
wat openhartiger. 
Eerst een opmerking over dit landverraad. 
„De Waarheid" schrijft, dat het net zo goed 
landverraad is, dat een buitenlands militair 
invloed heeft op ons militair apparaat, dat we 
onze economie zgn. aan Amerika hebben 
ondergeschikt gemaakt en dat we in het 
Atlantisch Pact en in de Benelux en in het 
verdrag van Brussel onze zelfstandigheid 
hebben opgegeven. „De Waarheid" verliest 
echter zeer bewust uit het oog, dat land- 
verraad is, wat een deel van het volk tegen 
de over.heid doet op het kardinale punt van 
de nationale veiligheid en zelfstandigheid 
en dat geen landverraad is, wat de wettige 
overheid, namens het volk en gecontroleerd 
door het volk in de volksvertegenwoordiging 
voor die veiligheid en zelfstandigheid doet. 
De communisten kiezen tegen de wettige 
overheid en yoor hun feitelijke, maar onwet- 
tige overheid in Moskou. Dat is landver- 
raad. 

We keren terug tot de verklaring. Zoals 
we zeiden, is ze als zodanig niet be- 

langrijk. Maar dan blijft de vraag over, met 
welke bedoeling' de communisten haar gege- 
ven hebben. Men houde in het oog, wat wij 
reeds zo dikwijls betoogd hebben, dat ach- 
ter zo'n tactische manoeuvre niets princi- 
pieels schuilt, dat ze niet anders dan een 
of ander dienstig middel is om de commu- 
nistische revolutie te bewerkstelligen en de 
macht van Stalin te vergroten. 
Lange tijd hebben de communisten het met 
de aanpassingspolitiek gedaan. Daarmee 
trokken ze vele naïeve burgers naar zich toe 
en misleiden zij zelfs mannen van naam on- 
der ons, althans geruime tijd. Men denke 
bijv. aan Van Randwijk en Buskes, die lang- 
zamerhand wel bekeerd zijn en men denke 

^aan Kief, die (zie hiervoor de discussie el- 
ders in ons blad)  nog steeds niet bekeerd 
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is. Toen de communisten voldoende terrein 
gewonnen hadden op die wijze, veranderde 
men van koers, teneinde • de f partij door 
strenge discipline sterk te maken. Er kwam 
een kloof. Dat hing ook samen met het feit, 
dat de bedoelingen van het communisme 
langzamerhand ontmaskerd werden. 
De verklaring betekent min of meer een 
volgende fase. Ook zij is tendele afgedwon- 
gen. Alle pogingen der communisten ten 
spijt, zijn de democratische staten gaan in- 
zien, dat hun enige redding van de commu- 
nistische revolutie en bedreiging, de coördi- 
natie van krachten is. Het Marshallplan en 
het Atlantisch verdrag zijn de verwerkelij- 
king van deze beveiliging. De Russen be- 
grijpen, dat ze op dit punt met hun propa- 
ganda en intimidatie niets meer bereiken 
kunnen. 

Dat is de achtergrond van de verklaring. 
Maar ze moet nog steeds een bedoeling heb- 
ben. Welnu de bedoeling is, naar het ons 
voorkomt, in de eerste plaats om de aarze- 
ling in eigen gelederen over de gang van 
zaken weg te nemen. De partijleden horen in 
het openbaar van hun leiders, wat deze in 
een critieke situatie zullen doen, nl. landver- 
raad plegen, en zij zullen zich daaraan dus 
kunnen sterken om in zo'n situatie hetzelf- 
de te doen. 

In de tweede plaats heeft de verklaring be- 
tekenis voor het grote leger van opportu- 
nisten, waarmee ieder land nu eenmaal ge- 
straft is. Mochten deze opportunisten nog de 
neiging hebben zich in geval van oorlog of 
revolutie — althans aanvankelijk — aan de 
zijde van de overheid te scharen en maar 
eens te zien, wie er wint, dan wordt hun in 
de verklaring eigenlijk de mogelijkheid ge- 
boden, zich reeds in de aanvang bij de revo- 
lutie te scharen, waarmee ze zich een wit 
voetje zouden kunnen halen bij het eventueel 
(en volgens de communisten zeker) winnen- 
de Rusland. Dat de verklaring reeds nu ge- 
geven wordt, dient er dan toe, deze oppor- 
tunisten de gelegenheid te geven tot een tijd 
van plannen maken en berekening, waaraan 
een opportunist nu eenmaal altijd erg veel 
behoefte heeft. 

Het is niet onmogelijk, dat er nog een derde 
reden is. Niets is zo inspirerend voor vele 
mensen als de verering van slachtoffers. Het 
zou wel eens kunnen zijn, dat de kominform, 
met het doel de bezieling in communistische 
en aanverwante kringen te kweken, erop 
aanstuurt een aantal leidende persoonlijk- 
heden in de gevangenis te laten terecht ko- 
men, teneinde ze op het menu van de propa- 
ganda als helden, die slachtoffer werden 
van hun overtuiging, te laten prijken. 
We hebben de indruk, dat men dit in 
Frankrijk reeds begrepen heeft en de heren 
ongemoeid wenst te laten. Op de duur kan 
dat natuurlijk niet, want landsverraderlijke 
verklaringen ondermijnen het gezag. 
Maar voor het ogenblik lijkt het ons een 
juiste tactiek om deze propaganda-truc der 
communisten nog even te negeren. 
Veel meer behoeven we van dit alles niet 
te zeggen. 
Nog eens: achter de communistische tactiek 
zitten geen beginselen en men behoeft zich 
dus slechts af te vragen, wat de bedoeling 
van de verandering en tactiek is om er de 
passende  maatregelen  tegenover  te  stellen. 

H. v. R. 

WER|§DI 
GOEDE DIENSTEN. 

Enige jaren geleden was de heer Palar lid van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Thans 
is hij vertegenwoordiger van de Republiek In- 
donesië bij de Veiligheidsraad. Uit een rap- 
port, door hem aan de Republiek uitgebracht, 
blijkt, dat het Tweede Kamerlid Goedhart een 
gesprek met Palar heeft gehad, en dat Palar 
bij die gelegenheid voor de Republiek zeer be- 
langrijke inlichtingen heeft gekregen. De sym- 
pathie van de heer Goedhart voor de Republiek 
is bekend. Bekend is ook, dat Palar bij de Vei- 
ligheidsraad optreedt als de tegenstander van 
Nederland. Desondanks is de vriendschap tus- 
sen de heren Goedhart en Palar kennelijk blij- 
ven bestaan en gaan zij voort elkaar vertrou- 
welijk in te lichten. 

— Wanneer Wagenaar of de Groot uit inter- 
nationale klasse-solidariteit dergelijke „goede 
diensten" aan hun Russische politieke vrien- 
den bewijzen, schreeuwen Goedhart en de zij- 
nen terecht moord en brand. Of men echter 
door de kat gekrabd of door de hond gebeten 
wordt, maakt per saldo niet zoveel verschil. 
Landverraad is landverraad. 

MERKWAARDIGE VERKIEZINGSDATUM. 

Op aanwijzing van een regeringsinstantie zullen 
de gemeenteraadsverkiezingen in het meren- 
deel der gemeenten op of nabij 22 Juni wor- 
den gehouden. 

— Op 22 Juni 1941 verklaarde Hitler de oor- 
log aan Rusland. Wedden dat de C.P.N, zal 
proberen haar propaganda zo in te kleden, dat 
de voorstelling gewekt wordt, dat wij onze 
bevrijding aan Rusland te danken hebben? 
Het zou ook wel interessant zijn om te weten 
wie  nu  precies  deze  datum  heeft  uitgekozen. 

Demasqué van eeo Advocaat. 
(vervolg hoofdartikel) 

ons rijst slechts de vraag, wat de werkelijke 
bedoeling van het schrijven dezer brochure kan 
zijn geweest. Wil de verdediger van Van der 
Waals trachten „het gezicht" terug te krijgen, 
dat hrj door zijn allerstunteligst pleidooi tijdens 
het proces zo volledig verloor? Heeft hg einde- 
lijk —j zoals de Fransman zo snedig zegt — „de 
geest op de trap" gevonden, welke „geest" hij 
thans haastig aanwendt om nog iets van zijn 
povere figuur te redden? Het lijkt er veel op, 
hoewel ons die poging volledig schijnt te zgn 
mislukt. 
Maar goed, zand daarover. 

Wg weten, dat er vooral in onze kringen vele 
pijnlijke vragen en duistere vermoedens met be- 
trekking tot het Englandspiel worden geuit. 
Men verlangt — terecht — te vernemen wie er 
schuldig zijn aan deze sinistere moordpartij. Zo- 
als bekend, is de regering aan dit verlangen 
tegemoet gekomen door aan een Parlementaire 
Enquête-commissie op te dragen een diepgaand 
onderzoek naar deze affaire in te stellen. Dit 
onderzoek is nog steeds gaande en al wordt ons 
geduld wel wat lang op de proef gesteld, wij 
zien geen enkele reden — en zeker niet voor de 
heer Van der Starp — om op de uitslag van 
deze enquête vooruit te lopen. 
Voor ons staat echter wel vast, dat het officiële 
demasqué heel wat anders te zien zal geven 
dan wat door de Rotterdamse advocaat thans is 
onthuld. TOON. 



Communisme en Godsdienst 3 
De communistische leerstellingen wer- 

den in Rusland geïmporteerd als deel 
van het grote proces der „verweste- 

rtng". Alleenstaande Marxistische denkers 
verschenen in Rusland gedurende de 19e 
eeuw. Enkele resolute mannen richtten een 
„Sociaal-Democratische Partij van Rusland" 
op. In 1903 splitste deze partij, die toen en- 
kele duizenden leden telde, zich in twee 
vleugels: de Mensheviks (gematigden) en 
de Bolsheviks (radicalen), de laatsten onder 
leiding van Lenin. 
De naam Communisten Partij werd aangeno- 
men na de beslissende zege van 1917. Zie- 
hier in zeer summier bestek de entree van 
het Marxisme in Rusland, die overigens een 
beschouwing op zich zelf ten volle waard is. 

r^e leer van het communisme komt van het 
orthodoxe Marxisme. Ook hier zou een 

afzonderlijke beschouwing aan te wijden zijn, 
doch dit zou te ver voeren. In dit verband 
is slechts één facet van het Marxisme be- 
langrijk en dat is, dat de aanhangers dezer 
doxtrine meenden, dat beslissende econo- 
mische veranderingen hun „weerspiegeling" 
vonden in grote religieuze veranderingen. 
Zij redeneerden aldus: toen de oude wereld 
op haar laatste benen stond, werden de oude 
godsdiensten onder de voet gelopen door 
het christendom; toen de feodale maatschap- 
pij haar doodsstrijd streed met de toenmaals 
revolutionnaire bourgeoisie, de gezeten bur- 
gerij, toen ruimde het christendom zijn plaats 
in voor het rationalisme, de cultus van de 
rede. Daarmee achtten zij de ondergeschikte 
rol van de godsdienst in het maatschappelijk 
proces „bewezen". 
Zij gingen echter nog verder en trachtten 
de godsdienst een „schadelijke" rol aan te 
wrijven in het maatschappelijk leven. ledere 
godsdienst was niet anders dan de fantasti- 
sche weerspiegeling in de geesten der men- 
sen van die uiterlijke krachten, welke hun 
dagelijks leven beheersten, een weerspiege- 
ling, waarin de aardse krachten de vorm 
van bovenaardse krachten aannamen. Voor 
het kapitalisme was de godsdienst een van 
de middelen ter onderdrukking, die het ka- 
pitalisme zo gehaat maakten bij de marxis- 
ten. „Vrees schiep de goden," zei Lenin. 
„Vrees voor de macht van het kapitalisme. 
Bij iedere stap wordt het leven van de pro- 
letariër bedreigd en leidt tot een plotselinge, 
onverwachte ruïne, tot rampen, die hem ver- 
anderen in een bedelaar en die uitlopen op 
de dood door verkommering en ellende. 
Dit zijn de wortels van de hedendaagse 
godsdienst: 

„Godsdienst is opium voor het volk", aldus 
luidt de beroemde slogan van Marx. Voor 
hem waren de arbeiders slechts het middel 
om uiteindelijk dictator te worden. Hij was 
een machtswellusteling van de hoogste graad 
en zag in, dat alleen de weg van de revolu- 
tie hem aan de macht kon brengen. En voor 
deze revolutie had hij de arbeiders nodig. 
„Waar zijn ze anders goed voor dan om 
revolutie te maken?" placht hij te zeggen. 
Naar zijn mening hield echter de godsdienst, 
die uitzicht gaf op een beter leven hierna- 
maals, de arbeiders terug van een revolutie 
en daarom was godsdienst opium voor het 
volk. 
En Lenin zei: „Godsdienst leert hun. die ten 
ondergaan aan de armoede, om gelaten en 
geduldig te zijn in deze wereld en troost hen 
met de hoop op een beloning in het hierna- 
maals. Wat echter degenen betreft, die leven 
van  de arbeid   van   anderen,   hun   leert  de 
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'et is onbegrijpe- 
lijk, dat vele overtuigde anti-communis- 
ten ■— zelfs in de Westerse wereld —■ 
zich somtijds laten misleiden door de 
voorgewende Russische verzoenings- 
pogingen ten opzichte van het gods- 
dienstig leven. 
In het kader van de geestelijke bestrij- 
ding van het communisme, biedt de re- 
dactie daarom ■— in een serie van drie 
vervolgartikelen ■—■ plaats aan een inte- 
ressante bijdrage van één harer mede- 
werkers over: Communisme en Gods- 
dienst. 
In het bijzonder aan de hand van de 
historische ontwikkeling gedurende de 
laatste 25 jaren, toont de schrijver ons 
aan, dat het communisme tot in zijn 
diepste vezels atheïstisch is. 

godsdienst om milddadig te zijn, aldus een 
rechtvaardiging vindend om met het kapita- 
lisme te sympathiseren. De onderdrukking 
van de mensheid door de godsdienst is 
slechts het gevolg en de weerspiegeling van 
economische onderdrukking binnen de maat- 
schappij." , 
Het schijnt dus dat in de Marxistische leer de 
godsdienst niet gescheiden kan worden van 
de klasse-structuur der maatschappij. De be- 
vrijding van de mensheid van deze klasse- 
structuur is het uiteindelijke doel van het so- 
cialisme. Daarom moet de godsdienst worden 
uitgeroeid. En om Lenin's woorden te gebrui- 
ken: „Alle huidige godsdienstige organisaties 
heeft het Marxisme altijd beschouwd als in- 
strumenten van de reactionnaire gezeten bur- 
gerij, die dienen als dekmantel voor de exploi- 
tatie van de arbeidende klasse. De strijd tegen 
de godsdienst kan niet worden beperkt tot het 
abstracte „preken". Deze strijd moet gezien 
worden in onmiddellijke verbinding met de 
klassenstrijd, gericht op de uitroeiing van alle 
wortels van godsdienst. De partij van het pro- 
letariaat moet de leidster zijn in de strijd tegen 
elke soort van middeleeuwse geest, inclusief 
tegen de godsdienst". 

Men heeft echter wel de vraag onderzocht, of 
deze strijd tegen de godsdienst niet achter- 
wegen gelaten kon worden of althans ver- 
zacht kon worden. Doch het antwoord van 
Lenin liet over het antwoord op deze vraag 
geen twijfel bestaan. „Er bestaat geen goede 
godsdienst en misschien is een goede gods- 
dienst nog gevaarlijker dan een verslèpte 
godsdienst.   Als   de  mensen   gelukkig   ge- 

DOOR   JOOP  KONINGS 

maakt moeten worden, dan moet de gods- 
dienst uitgeroeid worden. En dat is niet alles. 
In een maatschappij zonder klassen kan de 
godsdienst eenvoudig niet bestaan. Want de 
godsdienst is zuiver een weerspiegeling van 
uiterlijke krachten, en met het kapitalisme, 
de laatste uiterlijke kracht, zal ook de gods- 
dienst verdwijnen." 
Hoe scherp valt in deze woorden de betoog- 
trant te onderkennen van Marx, die ook 
steeds feiten ter tafel bracht, doch nooit het 
bewijs kon leveren. Na zijn stellingen luide 
verkondigd te hebben, dook hij weg in de 
bibliotheken, om naar bewijzen te zoeken, 
welke hij toch nooit vond. 

Voordat zij aan de macht kwamen, waren 
de communisten zich wel bewust van het 
feit, dat zij nog ver verwijderd waren van 
de maatschappij zonder klassen, waarvan 
zij droomden. Maar het probleem van de 
uitroeiing van de godsdienst zou eerder op- 
gelost zijn. Zij begonnen gematigd door de 
scheiding van Kerk en Staat te eisen en zij 
hoopten door de verwerkelijking van deze 
eis de Kerk meer aan hun aanvallen bloot 
te stellen. Eenmaal aan de macht, lieten zij 
echter alle gematigdheid varen. Vrij spoedig 
bleek het, dat de Partij een afkeer had van 
de godsdienst, die van geen schikking wilde 
weten. 

JT) e grote kwestie in dit verband, die heden 
ten dage nog regelmatig wordt gesteld 

en die ook van een zeer groot gewicht is, 
is de vraag, hoe het toch mogelijk is ge- 
weest, dat een zo diep godsdienstig volk het 
godloze communisme heeft geaccepteerd. 
Een brede kloof toch scheidde het com- 
munisme van het godsdienstige Russische 
platteland. Niettemin heeft het volk de 
communisten de macht in handen gespeeld. 
Want, hoewel de macht in de steden werd 
verkregen door coups d etat tegen een be- 
stuur, dat geloof hechtte aan de toverkracht 
van woorden en dat geen begrip had van 
de werkelijkheid van de snelle uitbreiding 
van het rode regiem over het platteland, zo 
kan het feit van de hulp en steun van de 
zijde van het volk, althans in de beginne, 
toch niet uitgesloten worden. Deze steun 
van het volk vormt als 't ware een puzzlc, 
die niet opgelost kan worden, tenzij men de 
bijzondere situatie in Rusland A. D. 1917 
in ogenschouw neemt, afzonderlijk en ge- 
scheiden van alle bijkomstigheden. Deze 
bijzondere situatie had zich ontwikkeld vol- 
gens een algemeen plan, dat men bij een 
studie van vele revolutionnaire bewegingen 
vermag te ontdekken. 

^<rs<r^<r%<r%<ri<ri#^^<^(S^<r**^>^^ 
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Als de schaduw van ons eigen wezen, 
die ons volgt waar wij ook zullen gaan, 
h in ons het silhouet verrezen 
van de eens gevallen partisaan. 

Zijn stille krachten blijven leven 
dwars door alle nieuwe tijden heen 
en zulten hoop en moed gaan geven, 
ook al staan wij strijdende alleen. 

Harm. de Jong 



Herinneringen 
van een Joodse onderduiker 

DAN  MAAR  EEN  SCHAAP  KWIJT. 
We hebben gisteravond bezoek gehad van 

een  kennis  uit Dieren,  een jonge  kerel 
nog, vriend van een van de jongens hier, 

die   in   de   Achterhoek   een   van   de   kopmensen 
van de Illegaliteit  is   Prettig eens weer een 
nieuw gezicht  te  zien  en  zo te  horen, hoe  het 
in   een   ander   deel   van   ons   land  er   uit   ziet. 
Bijna overal hetzelfde beeld. Eten handjevol men- 
sen,  over wiens  strijd, tegen  een niet nader  te 
kwalificeren   vgand,    eens   het    epos    van    ons 
Vaderland  gezongen zal worden. 
Na deze welkome afleiding vandaag een tweede 
verrassing.  Bertus  heeft vanmiddag  een schaap 
er bij gebracht, bestemd voor onze proviandering. 
Over een uur is het donker genoeg om naar bui- 
ten te gaan,  waar de slager uit ons  gezelschap 
het  gevalletje  zal  slachten.   Alles  is  al  voorbe- 
reid.  Schalen staan klaar,  tafel  goed schoonge- 
maakt en de messen geslepen. Zes uur: het is volle 
maan, reden voor ons om uiterst voorzichtig te 
zijn. Een melkwit schijnsel belicht het veld.  De 
hokken  achter  ons,  nachthok voor  het kleinvee 
en   brandstof hok voor   ons, .zijn  duidelijk   waar- 
neembaar.   Ons  al  traditioneel geworden  avond- 
wandelingetje %n het krijgertje  spelen met Bob 
kunnen  niet door   gaan met   dit   licht.   Staande 
voor  de deur in de schaduw  van het hok  gaat 
het ook wel. Een groepje' gaat luchthappen en 
het   resterende   deel   treft   voorbereidingen   om 
een  schapenziel uit zijn  benarde positie  te  ver- 
lossen. Een bevrijding, die niet zo lang op  zich 
laat wachten als de onze. 

Ongeveer een kwartier duurt het, alvorens de 
sporen van het slachten zijn verwijderd en we 
het ding op tafel leggen. Het wordt een ouder- 
wetse slachtpartij. Juist als we bezig zijn alles 
schoon te maken, komt Bertus nog even kijken. 
„En?  Is  't een goeie?" 
^Ja hoor, daar kunnen we heel wat flessen mee 
vullen." 
Het is al laat als we naar bed gaan.  Juist als 
de   laatsten   onder  de   wol   kruipen,   horen   we 
buiten   iets   langs onze  keet   schuifelen.   Dat   is 
niet  pluis,   's  Nachts  om één  uur  mensen,   dan 
is   er iets  bijzonders.  —   En  het gevaarlijke  is, 
dat   we   zoeven   nogal   erg   luidruchtig   waren. 
Wat  te doen?  We luisteren ingespannen, waar- 
na we besluiten de deur op een kier te zetten. 
Ben wringt zich door de nauwe opening. 
„Ja hoor,  bij  't  achterste  hok  zijn mensen,   zie 
maar   eens."   Inderdaad,   ook   ik   kan   duidelijk 
twee   mensen   onderscheiden.   Afwachten   maar. 
Spoedig   daarop  komen ze   terug, in  gezelschap 
echter.   Achter hen   aan  loopt   een  van  Bertus' 
schapen. We staan perplex. 
„Daar  is  Bertus  natuurlijk  bij." 
„Nee, daar geloof ik niets van,  hier wordt een 
schaap gestolen.  Kom  jongens, er  achteraan,  't 
is  toch te gek,  dat zoiets onder onze  ogen  ge- 
beurt." 
We willen naar bulten springen, doch dit lokt 
de heftigste protesten uit. 
„Alles goed en wel, maar je begrijpt toch 
dat, als die knapen zien, dat ze achtervolgd wor- 
den, ze zich zullen afvragen," waar komen die lui 
vandaan. Niet gaan hoor, dan maar een schaap 

A. egen 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 publieatie in ons blad. 
Wij bieden V hiernaast het vierde ver- 
volg 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. 

Historisch verhaal door A. van Dien 

kwijt.  Beter een schaap  minder dan Bertus en 
wij verraden." 
We laten ons overreden, wat ons achteraf altijd 
berouwd heeft. 
's Morgens, toen Bertus kwam, hebben we het 
hem verteld. Hij wist niet wat hij hoorde en was 
ook van mening, dat we dit hadden kunnen voor- 
komen. „Maar," was zijn eindconclusie, „in de 
bewering van de vrouwen zit wel wat. Geen 
risico is de beste weg, maar jammer is het." 
Scherp voel ik hierdoor het gevoel van machte- 
loosheid.   Elke   duiker   zal   het   kennen.   Altijd 

moeten anderen de kastanjes voor je uit het 
vuur halen. Als er gevaar dreigt, heb je af te 
wachten; zelf kun je niets doen. O, hopeloos is 
dat, dat machteloze. Het is, geloof ik, één van 
de beroerdste dingen uit het duikersbestaan. 
Enfin, laten we blij zijn, dat het goed afgelopen 
Is. Ze hebben ons niet gehoord en dat is buiten- 
gewoon  gelukkig. 

EEN PRACHT  KEREL. 
Langzaam schrijdt '42 ten einde. Dat er dit 

jaar nog iets bijzonders gebeuren zal, ge- 
loven we geen van allen meer, behalve Bertus, 
die op onze telkens herhaalde vraag: Wanneer 
zou het gebeurd zijn, steevast antwoordt: „Duurt 
niet lang meer en wat zou het. Het gaat goed 
hier." 
„Ja, maar je wilt eens weer vrij, Bertus." 
„Komt wel in orde, heb nog wat geduld." Dat 
hebben we. Vanavond gaan we met vier man bij 
Bertus in de schuur dorsen. Alle vier hebben 
we onze oudste plunje aangetrokken. We nemen 
de asemmer mee en gaan op weg. In de schuur 
is Bertus al bezig. We horen de motor al 
draaien. 
Zefat is een eerste klas technicus. Motoren op 
alle gebied, broedmachines onder de grond en 
verder alles wat tot sabotage kan dienen, maakt 
hij zelf. Hij verbruikt een enorm stuk stroom 
en meermalen wordt de meter gecontroleerd, 
maar het zit ingenieus in elkaar. Zelfs de meest 
deskundige kan hier niets van clandestien ver- 
bruik   bespeuren. 

Achter tien aan loopt een van Bertus' schapen 



„Onh jongens, ga maar vast naar boven. Nog 
evei- de koe melken, dan kom ik." We gaan de 
trap op en staan dan in het volle licht, wat 
ons niet best aanstaat. 
„Ieder kan ons hier immers zien." 
„Och man, zo laat is hier geen mens bij de 
straat, maak je niet ongerust, hier komt niets." 
Hij heeft het laatste woord nog niet gezegd, of 
de schuurdeur gaat open en een meisjesstem 
zegt: „Zefat." 
Dat is Gien, onmiddellijk herken ik haar stem. 
We bukken ons. We verschuilen ons voor haar, 
die met een goeie maand een van de voor-men- 
sen van onze verzorgersploeg zal worden. Het 
kan raar lopen in de wereld. Enig vermoeden 
van Bertus' illegale activiteit heeft ze, als goede 
kennis van Bertus, al wel gekregen, maar dat 
we hier met negen mensen z\jn ondergebracht, is 
toch iets wat ze in de verste verte niet kan 
vermoeden. 
Als ze naar binnen is, komt Bertus ons helpen. 
Nu schiet het werk vlug op. Tegen half elf 
komt Gien haar fiets halen om naar huis te 
gaan. ■ ■ 
„Gauw   klaar  met  dorsen?" 
„Ja, 't duurt niet lang meer Gien," en met een 
knipoog naar ons: „Ik werk voor vijf, 't gaat 
hard." 
Even spreken ze nog en dan vertrekt ze. Bertus 
heeft blijkbaar gezien, hoe ik haar heb nage- 
oogd, want hij zegt: 
„Jij zou haar zeker graag gesproken hebben." 
„Nou, daar had ik een lief ding voor over ge- 
had." 
„Nu, als je haar achterop rgdt en zegt, dat je 
toevallig van Exlo kwam om wat van mrj af te 
halen,  zal  't best  gaan." 

• 
Prachtkerel, denk ik en dan zit ik al op een 
fiets en trap als een bezetene in de richting 
Klijndijk. Zal ik haar nog inhalen? Ver kan ik 
niet gaan, met het oog op eventuele weg-controle. 
De, Goden zijn me gunstig gestemd, want na 
ruim een kilometer gereden te hebben, zie ik 
haar naast haar fiets lopen. Nooit heb ik een 
lekke band zo toegejuicht. 
„Goeie avond." 
Ze zegt niets terug, hoort schijnbaar niet wie 
haar daar groet. Dan stap ik van mijn fiets af 
en zeg: 
„Gien, hoe is het?" Alsof ik uit de hemel kom, 
zo staart ze me aan. 
„Hé Ab! Waar kom jij vandaan." 
„Ik was even bij  Bertus,  'k had een boodschap 
en hoorde toen van Vrouw Zefat, dat jij er ge- 
weest  was." 
„O, hoe   durf je;   veel   te   gevaarlijk  immers en 
ga je  alleen terug?" 
„Nee,  Zefat brengt me even." 
„Wees voorzichtig   hoor." 
„Zeker,  ik pas wel op." 
Meer dan  een half uur staan  we te praten. Ik 
verneem weer eens hoe het in Emmen en in het 
bijzonder  met  al  mijn  kennissen gaat. 
„Hoe vind je de familie Zefat, Ab?" 
„Voor   zover  ik   ze   ken,   prachtlui,   maar  goed 
ken  ik ze  niet." 
„Ik  spreek  ze  natuurlijk  zelden." 
„Ja, dat is begrijpelijk, maar 't zijn prachtlui en 
't zal  me  niets  verwonderen,   als ik   de een   of 
andere   dag   hoor,   dat  hij   nog   veel   meer  doet 
dan jullie wat eten brengen daar in Exlo." 
„Ja,   dat 's  niet  onmogelijk." 
Ik heb nooit geweten, dat men liegen zo perfect 
kan leren, maar het gaat wonderwel. Als we het 
over   allerlei   dingen   hebben   gehad,   het   voor- 
naamste vergeet je het  meest op zo'n moment, 
nemen we voor de zoveelste keer afscheid, 
„'k Hoop je  gauw eens weer te zien." 
„Ja  zeg,   maar   't   lijkt   me   toch   beter,  dat   je 
niet  weeri naar  Valthe  rijdt." 
De voorzichtige  illegale werkster uit zich  in al 
haar woorden. 
„Nee,   maar   dat   komt  maar zelden   voor  hoor. 
Nou,  tot ziens  maar,  het beste hoor." 
„Daaag." 
Weer gaan we verschillende wegen. Wat zou 
ik graag met haar naar huis zijn gegaan. Enfin, 
eenmaal komt de tijd. — 

r\ e Stichting, zo zeiden we, is enig in haar 
soort en dat wel in meer dan één opzicht. 

Haar werk ligt op maatschappelijk terrein, 
zoals dat van vele organisaties. 
Een groot aantal dezer organisaties strekt 
haar arbeid uit tot 
een groep die leeft 
aan de zelfkant der 
maatschappij; denk bv. 
aan de reclasserings- 
en voogdijverenigin- 
gen. Andere verzor- 
gen bepaalde groepen 
van zieken en inva- 
liden. Dan is er nog 
de bijzondere en openbare armenverzorging, 
al gebruikt men dit woord bij voorkeur niet 
meer. 
Behalve dat er een klein percentage van 
onze verzorgden invalide is, bestaat deze 
groep uit lichamelijk en geestelijk volkomen 
normale mensen; d.w.z, afwijkingen komen 
er niet zoveel meer voor dan bij een andere 
willekeurige groep uit onze bevolking. 
Wat hen onderscheidt van anderen is, dat 
zij bijzonder getroffen zijn door de wrede 
hand van de vijand, hetzij in hun eigen le- 
ven of gezondheid, hetzij doordat man, vader 
of zoon (ook wel moeder of dochter) in de 
strijd tegen de overweldiget gevallen is en 
daardoor over deze gezinnen een groot leed 
is gekomen. Er blijft een plaats open, er is 
een leegte ontstaan. 
Velen zijn zelfs nu nog niet over hun ver- 
driet heen. Maar dit neemt niet weg, dat 
zij voor het overige in niets afwijken van 
welke groep personen dan ook. 
Ons sociale werk zal dan ook niet gedra- 
gen moeten worden door gevoelens van 
meewarigheid, dié deze arme mensen nu 
eenipaal bij ons opwekken. Het zal gedra- 
gen worden door de overtuiging, dat deze 
mensen recht hebben op hulp en bijstand, 
gezien in het licht van onze belofte, dat zij 
recht hebben op een gelijkwaardige positie 
als toen hun man (verzorger) nog leefde. 
En dan zijn ze niet alleen geholpen met geld, 
dan moeten we ze bijstaan in alles waarin dit 
nodig is. Doch laten we dit verstandig doen. 
De wonde die geslagen is heelt zich weer. 
Passen wij toch op voor de wrede barmhar- 
tigheid, die de wonde telkens weer zou open- 
rijten. Gelukkig bezit een mens nog een aan- 
passingsvermogen. Wij mogen nooit bij een 
bepaald punt in ons leven blijven staan, hoe 
graag we dat soms zouden willen. We kun- 
nen niet vasthouden aan het verleden. En 
als we dan zien, dat de wonden helen, dat 
men zich weer een taak ziet gesteld in het 
leven, dat er weer glans in de ogen komt, 
ja, dan gaan deze mensen weer op eigen 
benen staan, dan hebben ze ons minder nodig 
dan in het eerst, doch daarover zullen wij 
ons van harte verblijden. 
Dit is geen ontrouw aan het verleden, dit is 
geen verbreken van de banden, die ons 
daaraan binden. Neen, alleen zo is het mo- 
gelijk dat zij  hun roeping  weer zien. 

Half twaalf sta ik weer op de zolder. De dorsers 
zijn nog' druk bezig. 
„Dank Bertus, dat je me even hebt laten gaan." 
„O, Gien weet het niet, en 't heeft geen doel 
om het haar te vertellen. Maar ze is volkomen 
vertrouwd, hoor. 'k Heb voor haar geen ge- 
heimen." 
Van dank wil deze man nooit iets horen. Bij 
zulke gelegenheden praat hij er direct overheen 
en bij mezelf denk ik: Wat ben jij een pracht- 
vent. Je mag dan een van Jan Boezeroen zijn, 
zonder veel ontwikkeling, maar je hebt een 
moraal in je, waaraan menigeen, die denkt bo- 
ven je te staan, niet kan tippen. Nogmaals, een 
prachtkerel  

(Wordt vervolgd) 

Er zijn onder hen mensen, die het verdriet 
koesteren en vereenzamen. Dit is wel ge- 
makkelijker dan er over heen te komen en 
het los te laten, maar het is niet in de geest 
van de bereidheid, van de offervaardigheid 

waarmede hun gelief- 
£pr den zich geofferd heb- 

r~„^ ben.   Neen,   willen  zij 
}f      Mk handelen in die geest, 
^ ' dan dieflen zij zelf de 
IJLW moeilijke      weg      van 

ï^^isJr aanpassing    te- gaan, 
dan dienen zij hun 
kinderen op te voe- 
den tot mensen die 

met hetzelfde ideaal zijn bezield. Dit nu be- 
paalt mede het karakter van ons sociale werk. 
Wij moeten deze mensen trachten te brengen 
tot zelfstandigheid. Het moet niet zo zijn, dat 
zij voor alles de stichtingsmedewerker no- 
dig hebben. Dat gezin is een eenheid met 
een eigen sfeer. Het is prettig als wij daar 
kunnen komen als een vertrouwde raadge- 
ver. Die zullen zij nodig hebben, vooral bij 
de opvoeding van de kinderen. Doch laten 
wij ons niet overal mee bemoeien en laten 
wij vooral niet alles voor hen doen. Dat ver- 
lamt het initiatief en het verantwoordelijk- 
heidsbesef. Zeker, er zijn vrouwen die door 
de spanningen van het verzet, soms door 
langdurige onzekerheid over het lot van hun 
man, psychisch geschokt zijn en niet in 
staat zelfstandig te denken en te handelen. 
Zij zullen speciale aandacht vragen en bij- 
zondere hulp nodig hebben. Doch deze hulp 
zal gericht moeten zijn op het opheffen van 
die toestand. 
Uit de praktijk ken ik een zeer enkel geval 
waarin deskundige leiding van een psychia- 
ter nodig is. 

Dan zijn er, weer zeer enkelen, die hun 
plaats in de maatschappelijke samenleving 
niet terug kunnen vinden. Zij vertonen een 
grote lusteloosheid, zien voor zich geen taak 
en sluiten zich op. Door een tactisch optre- 
den moeten we trachten dezen de ogen te 
openen voor veel in het leven, dat ze moch- 
ten behouden, moeten we voor hen een taak 
zoeken en belangstelling zien te wekken. 
In een vorige artikelenreeks van de Heer 
Teunissen wees deze daar reeds op. Mijn 
indruk is evenwel dat onder de verzorgden 
slechts een zeer klein percentage dergelijke 
afwijkingen vertoont, al is dit in de steden 
misschien iets groter dan op het platteland. 
We doen, meen ik, de vrouwen van onze 
gevallen verzetsmensen onrecht aan, als we 
in ons sociale werk de hiergenoemden als 
norm zouden stellen. Zij waren in vele ge- 
vallen de stille kracht die de mannen niet 
tegenhield, maar stimuleerde tot het verzet. 
Zij weten voor een groot deel waarvoor het- 
offer werd gebracht, zij weten dat het niet 
zinloos was, al begrijpen ze niet waarom hen 
deze slag moest treffen. 
We kunnen velen bewonderen om de wijze 
waarop ze dit dragen. 

(Wordt  vervolgd) 

Middelburg. F. HUSON. 
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De zaak Mullaert IN  Z'N  WARE  PROPORTIES  -^ 

7n ons nummer van 25 Februari schreven wij over de behandeling van de zaak 
Mulliprt voor het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag. Wij moesten dit doen 

aan dé hand van een kort persbericht, afkomstig van het A.N.P. Het feit, dat de 
hierin verwerkte gegevens zeer onvolledig waren, was voor ons reeds aanleiding 
deze zaak met de nodige voorzichtigheid te behandelen. 
Zoals het bericht er lag was er alle reden tot een fel protest. Doch de onder- 
vinding heeft ons in zaken als deze voorzichtigheid geleerd. Thans, nu wij nadere 
inlichtingen hebben ingewonnen, blijkt, dat wij nog niet voorzichtig genoeg waren. 
Wij kunnen nu niet anders dan constateren, dat de berichtgeving over dergelijke 
zaken wel zeer veel te wensen overlaat, om niet te zeggen: misleidend is. 

Allereerst was daar de mededeling, dat 
de procureur-fiscaal zou hebben gezegd, 

dat in oorlogstijd iedere zwakheid ontoelaat- 
baar is. Mr. J, A. de Jong, de procureur- 
fiscaal, deelde ons desgevraagd mede, dat 
hij uit juridisch oogpunt bezien „in derge- 
lijke gevallen slapte gelijk stelt met mis- 
daad". Een overweging, welke ook voorkomt 
in de cis van de Bijzondere Raad van Cas- 
satie ten aanzien van Betje Wery, de be- 
ruchte verraadster van vele Joden. 
Het komt er dus in dit geval op aan, wat 
onder „dergelijke gevallen" moet worden 
verstaan. En het is inmiddels voor ons on- 
omstotelijk komen vast te staan, dat het ge- 
val Mullaert niet een normaal geval is van 
een illegaal werker, die voor overmacht be- 
zweken doorsloeg. Wij wisten, toen wij ons 
vorig artikel schreven niet, dat de figuur 
van Mullaert identiek was aan Rietveld, de 
man, die in bezettingstijd verscheidenen van 
de LO-mannen uit Den Haag verried. En 
over dit verraad bevat ons eigen archief zo- 
veel bijzonderheden, die thans nog aan- 
gevuld werden met gegevens, welke ter 
terechtzitting naar voren kwamen, dat het 
noodzakelijk moet worden geacht deze hier 
nog even naar voren te brengen. 

In de nummers van „De Zwerver" van 23 
en 30 Juli, 6 en 13 Augustus 1948 werden 

een 10-tal gevallen LO-medewerkers her- 
dacht, waarvan er niet minder dan acht door 
het verraad van Rietveld omkwamen. Het 
waren: George van 't Sant, Johannes Boot, 
Teus van Vliet (kleine Teus), Barend Jan 
Donker (Baay), Herman C. M. Engering 
(Brandsma), Jan Hendrik Kaptein, Picter 
Sybesma en Catharinus C. Oosterling. In 
de genoemde nummers werd tevens in het 
kort het verraad van Rietveld beschreven. 
Wij zullen daarvan thans een korte samen- 
vatting geven, aangevuld door de thans be- 
kend geworden feiten. 
Mullaert (alias Rietveld), boekhouder van 
beroep, werd in 1943 gearresteerd wegens 
zwarte handel en bonnenzwendel. Hij zat in 
Scheveningen gevangen, doch werd in No- 
vember op vrije voeten gesteld, waartoe een 
Grüne Polizist Heinz blijkbaar het zijne had 
bijgedragen. In December werd Mullaert 
echter opgeroepen te verschijnen voor het 
Deutsche Obergericht. Hij dook onder in 
Woerden, waar hij tot Maart 1944 ver- 
bleef. Daarna keerde hij naar zijn vrouw in 

    ATTENTIE !     
De redactie heeft in „De Zwerver" van i 
de   vorige   week   aangekondigd,   dat   — : 
als   vervolg   op   het   hoofdartikel   van i 
„Jan   Patriot"   —   in   het   nummer  van i 
deze week een bijdrage zou worden ge- \ 
plaatst   over   de   „Ondermijning  van  de • 
Sociale Stabiliteit". i 
I.v.m. de behandeling van enkele actuele \ 
onderwerpen moest deze bijdrage echter 1 
naar  de   volgende uitgave   worden ver- ■ 
schoven. 

Den Haag terug. Hij was zonder werk en 
kreeg via een kennis van zijn moeder een 
aanbod schrijfwerk te verrichten. Dit bleek 
schrijfwerk voor de illegaliteit te zijn, waar- 
van Mullaert toen nog niet op de hoogte 
was. Zijn opdrachtgevers verzochten hem 
later een onderduiker in huis te nemen en 
deze betrok hem in het illegale werk. Hij 
kreeg een schuilnaam en nam later met van 
't Sant z'n intrek in het perceel Groot Her- 
toginnelaan 125, waar de illegaliteit enkele 
kamers gehuurd had. 
Door het schandelijk verraad van mej. de 
Koning, die zich op van 't Sant en diens 
verloofde wilde wreken, omdat van 't Sant 
zijn meisje voor haar gewaarschuwd had, 
viel Van 't Sant in handen van de SD. Mej. 
de Koning kwam, met de SD. op het ver- 
jaarsfeestje van Van 't Sant's verloofde en 
gaf haar een Psalmboekje cadeau, terwijl de 
SD-mannen met bloemen kwamen aandra- 
gen en, na zich zo toegang te hebben ver- 
schaft, tot arrestatie overgingen. Vervolgens 
vond (op 8 Juli) een overval plaats op het 
perceel Groot Hertoginnelaan, waar van 't 
Sant, samen met het echtpaar Mullaert, 
woonde. Mullaert was niet thuis, doch diens 
vrouw, die een enigszins Joods type was, 
werd gearresteerd, Mullaert werd, toen hij 
later bij het perceel kwam, tijdig gewaar- 
schuwd. De volgende dag stuurde hij zijn 
moeder erop uit om poolshoogte te nemen, 
zodat ook deze in handen van de SD. viel. 
Nog gaf hij zijn pogingen niet op. Hij ver- 
zocht in een briefje aan de hoofdbewoonster 
van het perceel op een bepaald tijdstip op het 
Regentesseplein te komen. De SD. onder- 
schepte het briefje en dwong deze dame 
naar het Regentesseplein te gaan, doch zij 
deed alsof zij Mullaert niet zag. Deze ech- 
ter ging naar haar toe en werd zodoende 
gearresteerd. 
Inmiddels had de vrouw van Mullaert in 
de gevangenis een miskraam gekregen, doch 
daarvan was Mullaert op dit ogenblik niet 
op de hoogte. Dit kon ook niet, omdat Mul- 
laert niet in de gevangenis, waar zijn vrouw 
zat, doch op het Binnenhof werd verhoord. 
Hiermee is dan tevens het fabeltje weerlegd, 
als zou Mullaert doorgeslagen hebben, omdat 
zijn vrouw in de aangrenzende cel zodanig 
werd mishandeld, dat hij in zijn cel haar gil- 
len kon horen. Neen, Mullaert heeft zich 
vrijwel onmiddellijk bereid verklaard, te 
trachten de leiders van de groep, waarin hij 
werkzaam was, aan de SD. uit te leveren. 
Ter terechtzitting is niet gebleken, dat er 
ook maar de minste drang daartoe op hem is 
uitgeoefend. Nog dezelfde dag is hij vrijge- 
laten en bij zijn 'vrouw toegelaten. Daarbij 
vertelde hij vrijgelaten te zijn. en hij zeide te 
mogen verwachten, dat ook zij spoedig op 
vrije voeten zou zijn. 
Hij nam contact op met kleine Teus en 
Baay en deelde hen mede, dat hij vrij was 
gekomen door de Grüne Polizist Heinz, 
waarop hem nog gevraagd werd of deze man 

wellicht meerderen kon vrijkrijgen. Vervol- 
gens kreeg hij er kennis van, dat er een 
vergadering zou worden gehouden, waar- 
van tijd en plaats bekend zouden worden 
gemaakt des avonds om 7 uur op de hoek 
van de Laan van Meerdervoort en de Ko- 
ningin Emmakade. Daarvan stelde hij de 
SD. in kennis. Hij ging naar de afspraak- 
plaats, hoorde dat de vergadering om 8 uur 
bij de familie Boot in de Trompstraat zou 
zijn en deelde dit de SD. onmiddellijk mede. 
Tot kleine Teus zeide hij, iets later ter ver- 
gadering te zullen komen omdat hij fruit 
voor zijn vrouw mocht brengen. Bij de vol- 
gende overval werden zestien personen, 
waarvan elf medewerkers van de LO., ge- 
arresteerd. Zes van hen zijn gefusilleerd. 
Vier keerden niet uit Duitsland weer. 
De vrouw van Mullaert werd onmiddellijk in 
vrijheid gesteld. Zij logeerden daarop in 
verschillende luxueuze hotels in Utrecht en 
Hilversum, nadat hij eerst op het bureau 
van de SD. in Zeist was geweest, naar ver- 
ondersteld wordt, doch niet bewezen is, om 
een beloning in ontvangst te nemen. 
Ook kwam vast te staan, dat Mullaert de 
plaats heeft aangewezen waar van 't Sant 
zijn papieren verborgen had, waarop adres- 
sen van medewerkers voorkwamen. Hiervan 
zijn waarschijnlijk meerdere arrestaties het 
gevolg geweest. 
Enkele maanden later werd Mullaert in de 
Weimarstraat opnieuw gearresteerd. Reeds 
tijdens de arrestatie verklaarde hij belang- 
rijke inlichtingen te kunnen verschaffen over 
ondergedoken Joden, waar hij wel bonkaar- 
ten had bezorgd. Door zijn toedoen werden 
daarop twee families gearresteerd, die er —■ 
het was Januari 1945 — gelukkig het leven 
afbrachten. 
Mullaert werd in Juni 1945 gearresteerd, 
doch ontvluchtte een maand later uit het 
kamp. Ook zijn vrouw was gearresteerd en 
hij liet haar, hoewel geheel onschuldig, een 
jaar lang zitten! Twee jaar lang was Mul- 
laert ondergedoken, doch in Juli 1947 werd 
hij opnieuw gearresteerd. 

Ieder zal na lezing van het bovenstaande 
beamen, dat men hier niet mag spreken 

van een illegale werker, die „doorsloeg", 
doch van een onbetrouwbaar individu, dat 
helaas de kans geboden werd korte tijd ille- 
gaal werkzaam te zijn en die op eigen aan- 
drang door de SD. in de gelegenheid werd 
gesteld, verraad te plegen. Het is dan ook 
niet twijfelachtig hoe de Ereraad der ille- 
galiteit, wanneer, nu de zaak in hoger be- 
roep komt, zijn oordeel wordt gevraagd, in 
deze zaak zal adviseren. 
Wat dit hoger beroep betreft is ons geble- 
ken, dat niet Mr. Zaayer, doch Mr. de Jong 
zelf de acte van cassatie heeft getekend.. Mr. 
Zaayer heeft door afwezigheid van Mr. de 
Jong alleen het bericht over de cassatie aan 
het ANP.  ondertekend. 
Dit is dan de zaak Mullaert in zijn ware 
proporties. 
Gelukkig is er dus geen enkele reden voor 
de illegaliteit zich over deze gang van zaken 
te verontrusten. Overigens blijven onze be- 
zwaren tegen het niet voorleggen van za- 
ken, oud-illegale werkers betreffende, aan 
de Ereraad, ten volle van kracht. 

AD. 

 (Ingezonden Mededeling). 

Vei*koucJlieici 
van   neus,   keel   of   borst, 
snuift en wrgft TJ weg met 



in  memoRiam 

sieBRen en AB .... 

D13 hun leven hes Ben zij elkaa» 
nooit qekenó, maan öe woopöen van 
hecöenken BRenot Beióen samen op 
öit papten, omöat zi] Beiöen het- 
zelföe offec BRachten: 

hun jonge leven.... 

AB öe soet 
Geboren: 5 Juni 1924 te Den Haag. 

Gefusilleerd: 28 October 1944 te Kralingen. 
Student. 

sieBcen UutenBACh 
Geboren: 5 November 1919 te Drqnrijp. 

Overleden: 25 April 1945 te Bergen-Belsen. 

X-Xij was bijna 16 jaar oud, toen de Duitsers ons land verrader- 
-1 Mijk binnenvielen. Toen het tijdstip kwam dat hij zich moest 
melden voor de „Arbeids-inzet" dacht hij er niet aan te gaan. 
Een vriend deed zijn besluit echter veranderen en maakte, dat 
hij op 30 Juni '43 mede met hem naar Duitsland vertrok. Sep- 
tember '43 kwam hij onverwacht terug, afgekeurd. Spoedig zat 
hij midden in het verzetswerk, P.B.'s, Ausweise, distributie- 
kaarten en verspreiding van ondergrondse lectuur. Grote be- 
wondering had hij voor Johannes Post, onder wiens leiding' hij 
o.m. in Febr. '44 het distributiekantoor te Hazerswoude „kraakte". 
Zijn kleine trots, dat hij in het Politieblad als „ongeveer 25 
jaar oud" vermeld stond! Midden '44 werd de K.P. in Den Haag 
opgerold en vele vrienden werden weggevoerd. 
Hij besloot nu met enige jongens in Rotterdam te gaan werken. 
Eind September '44 vertrok hij met hen naar Rotterdam. De 
jongens kregen toen instructies van Engelse parachutisten. Met 
heel zijn hart hing Ab aan dit verzetswerk. 
24 October 1944 kwam de „beroemde Dinsdag": de overval op 
het Haagse Veer, waarbij niet minder dan 46 gevangenen wer- 
den bevrijd! In de morgen van 26 October werd een van de jon- 
gens per auto uit Den Haag komende, door een landwachter 
aangehouden en gefouilleerd. Een klein zakboekje werd hem 
noodlottig, 's Middags kwamen Ab en zijn vriend Hans Hovius 
per motor uit Den Haag naar Rotterdam. Toen zij de deur van 
een contactadres — Ds. de Jong — openden, stond de SD hen al op 
te wachten. Ze konden niets doen dan hun handen uitsteken 
voor de boeien. Ds. de Jong, Ab en Hans werden naar de SD op 
de Heemraadsingel vervoerd. Van een ouderling, die eveneens 
gearresteerd was, maar later vrijgelaten werd, hoorden wij, hoe 
de SD precies op de hoogte was van de activiteit van de groep. 
Vuig verraad had ook deze kostbare levens in de val gelokt. 
Kranig en fier was hun houding tijdens de eindeloze, harde ver- 
horen. 
Dezelfde ouderling bracht Ab's ouders zijn laatste woorden over: 
„Ik weet dat dit het einde is. Ik krijg de kogel. Laat U dit mijn 
ouders en broer weten. Geeft U hun mijn allerbeste wensen en 
groeten. Ik heb geen spijt van wat ik deed en zal met open ogen 
de Duitse kogel afwachten." 
In de zonnige najaarsmiddag van de 28e October werd dit veel- 
belovende jonge leven gewelddadig afgesneden. Ab weigerde de 
blinddoek en viel naast z'n vrienden als een man, die zijn taak 
volbracht heeft. 
Zijn leven was kort maar rijk, rijk aan geest, wilskracht en 
moed. Hij was een zon en steun voor zijn omgeving en een trouw 
vriend tot in de dood. Aan ons de taak hem nimmer te vergeten 
en ons dit kostbare offer waardig te tonen. 

M. V. B. 

Een stoere Fries met een oprecht, open karakter, bezield met 
een groot idealisme en plichtsgevoel voor God, Koningin en 

Vaderland. Door zijn diepe geloofsovertuiging kon hij al spoe- 
dig zeer moeilijk de onderdrukking door de bezettende macht 
verdragen. 
Als gevolg van de Meistaking in 1943 kwam er veel werk aan 
de winkel en werden door hem verscheidene onderduikers ge- 
plaatst. Daar de vijand een vermoeden had van zijn illegale 
werkzaamheden, vertrok hij begin September 1943 naar Den 
Haag. In Den Haag en vooral in het Westland werden mede 
door hem contacten gelegd en werden op uitgebreide schaal 
LO-werkzaamheden verricht. 
Tevens werd mede door hem het ondergrondse weekblad „Voor 
God en de Koning" verspreid en het weekblad „Voor God, Ne- 
derland en Oranje" opgericht, waarvan later de naam werd ver- 
anderd in „Op Wacht", dat thans nog als weekblad in Nederland 
verschijnt. 
Door een organisatorische uitbouw werd „Op Wacht" in de 
provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Friesland 
verspreid. 
Op 9 Augustus 1944 wilde hij een adres bezoeken. Het gerucht, 
dat de bewoners waren gevlucht had hem klaarblijkelijk niet 
bereikt. Hij is toen in die woning in de val gelopen en werd 
daar opgewacht door twee N.S.B.-agenten van politie uit Delft. 
Hij deed een ontvluchtingspoging, zag kans om buiten te komen 
en op zijn rijwiel te springen. Hierop vuurde een der agenten 
zijn pistool op hem af en werd hij in de rug getroffen. De wonde 
was echter niet zwaar. Toevallig had hij geen bezwarend mate- 
riaal bij zich. Siebren werd toen overgebracht naar een zieken- 
huis te Delft, alwaar hij werd onderzocht. Nog diezelfde dag 
werd hij overgebracht naar de SD te Rotterdam en van hier 
naar het kamp te Vught. Omstreeks September 1944 werd hij 
getransporteerd naar een concentratiekamp te Sachsenhausen. Van 
dit kamp uit moet hij later weer overgebracht zijn naar Neuen- 
gamme. Op 18 April 1945 werd hij op transport gesteld naar 
Bergen-Belsen. Volgens mededeling van het Ned. Rode Kruis 
is hij op 25 April 1945 te Bergen Belsen overleden, naar wordt 
aangenomen, tengevolge van algehele uitputting. 
Eén ding staat voor ons vast, door zijn geloof in Jezus Christus 
gaf hij bewust zijn leven voor Recht en Gerechtigheid. Aan ons 
de plicht om zijn afgebroken levenstaak, welke na de bevrijding 
nog niet voltooid was, op te vatten en te strijden in hetzelfde 
geloof en met dezelfde overgave, die hij heeft getoond. God 
trooste en sterke de achtergeblevenen en geve hun de over- 
tuiging, dat de inzet het offer waard was, ook al is de uitkomst 
schijnbaar anders, want: 

Nooit kan 't geloof te veel verwachten 
Des Heilands woorden zijn gewis. J. B. 
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"^ 
„       AAN M'N VRIEND AB 

Toen hem het vonnis voorgelezen was — 
eentonig spel van scherpe Duitse klanken — 
was hij de dood zich zeer bewust, 
en even viel de stilte oucr de verschoten banken. 

Dan stond hij op — en met hem rees de dood — 
terwijl een schaduw daalde over zijn vermoeide denken; 
toch week de glimlach nimmer van zijn mond, 
zelfs niet toen hij zijn beul zag wenken. 

Het had zo anders kunnen zijn, wellicht — 
't late zonlicht speelde op de loop van de geweren, 
hij zag het einde zeer nabij — 
maar wist, dat dit hem niet kon deren. 

C. de J. 

** 

J 
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De heer Kief van „Ons Baken-Op Korte 
Golf" heeft geantwoord op ons artikel 

„Attentie". Om de Waarheid te zeggen: Dat 
antwoord heeft ons teleurgesteld. Toege- 
geven zij, dat de Heer Kief nog voort zal 
varen met de weerlegging van ons stuk, 
maar thans heeft hij dan toch onze verge- 
lijking van het nationaal-socialistne van voor- 
heen en het communisme van thans bestreden. 

Schrijver zegt: Er komt geen oorlog vanwege 
het communistische Rusland. En hij betoogt 
daartoe, dat Duitsland sociaal economisch in 
een nood zat, die Rusland thans niet kent. 
Hitler kwam ruimte te kort en had mannen- 
en productiemiddelen te veel. In Rusland is 
het net omgekeerd. Daarom heeft Rusland 
geen behoefte aan oorlog. Zo is in hoofdlij- 
nen de weerlegging van de Heef Kief. 
Wij stellen voorop, dat wij ons betoog niet 
opgehangen hebben aan het feit, dat er een 
oorlog zal komen (Rusland heeft immers door 
inwendige ondermijning van de Westerse 
Staten eveneens kansen, het communisme te 
doen zegevieren. De tactiek van de komin- 
form bewijst in de practijk, dat Rusland die 
weg volgt). Wij hebben integendeel herhaal- 
delijk beweerd, dat Rusland zonder een oor- 
log op de duur het communisme kan doen 
zegevieren, indien de geestelijke ontbinding 
in het Westen niet gekeerd wordt (zie onze 
artikelen:  Rondblik). 
De heer Kief bestrijdt dus, wat we niet ge- 
zegd hebben. Maar bovendien negeert de. 
schrijver,   wat   we   wel gezegd   hebben.   En 

DE  KERN  NIET  GERAAKT 
daarom is zijn artikel teleurstellend. 
Sociaal economische omstandigheden zijn 
belangrijk en zij variëren het decor van het 
wereldtoneel. Maar de wereld wordt er niet 
door beheerst. Beslissend is, wat de mensen 
geloven. Beslissend is de Russische ideologie 
van de macht, de communistische religie van 
de dictatuur van het proletariaat (zoals we 
reeds vele malen aantoonden: van het partij- 
proletariaat en daarin van de partijleiding 
en daarin van Stalin). Wie deze ideologie 
negeert zal het communisme nimmer begrij- 
pen en ziet ook niets van de parallellen met 
de nationaal-socialistische dictatuur en 
machtsideologie: de consequenties nl., dat 
het communisme niet tevreden kan zijn met 
wat het bereikt heeft, dat het — door revo- 
lutie in of oorlog met andere landen —■ 
voort moet gaan met macht te winnen. 

Zodra de Heer Kief dit kardinale punt in 
de discussie betrekt, wordt de discussie 

zinvol. Jarenlang hebben wij in ,,De Zwer- 
ver" de pit van het communisme onthuld en 
geanalyseerd; al zijn we maar ingenieur, we 
hebben het aan de hand van feiten en stuk- 
ken gedaan. (De Heer Kief verwijt ons nl. 
politieke kwakzalverij). Als de heer Kief de 
moeite neemt, van onze principiële bestrij- 
ding kennis te nemen en daarop  zijn  pijlen 

te richten, dan zullen we weer zien. 
Onder   de   gegeven  omstandigheden   is   een 
openbaar  debat  een  slag  in  de  ruimte  (de 
heer Kief stelt dit voor).  Maar zelfs indien 
de schrijver begint met te bestrijden, wat we 
betogen, ligt een openbaar debat niet in onze 
lijn.   Niet  omdat  we  stotteren, maar  omdat 
openbare vergaderingen — anders dan voor- 
heen,   en   zulks   vanwege  de wijze,   waarop 
de  natïonaal-socialisten   en   de communisten 
die  vergaderingen  in  diserediet  hebben  ge- 
bracht — een kijkspel ajjn geworden, waarin 
men  voortdurend   het gevaar   loopt gedocu- 
menteerde   overtuigingen   onder   de   voet  te 
zien   lopen     door     propagandastunts.     Het 
schriftelijk   debat   loopt   dat   gevaar niet  en 
daarom houden we ons daaraan. We zijn er 
op   het   punt   in   discussie   ook   toe  bereid, 
ondanks  de  grievende,  persoonlijke  aanval- 
len van   „Ons Baken-Op   Korte   Golf",   die 
nog steeds niet teruggenomen en geëxcuseerd 
zijn. 
Verbazingwekkend, dat sommige lieden me- 
nen een ander te kunnen beledigen (voor- 
zichtig en veronderstellenderwijze) en even 
daarna dat feit zelf maar weer negeren, ter- 
wijl ze van het object van hun persoonlijke 
aanval verwachten, dat hij er ook maar zon- 
der meer zand over strooit. 

H. v. R. 

* A  D V E  R TENT!  E  -RU  B  R  I  E  K * 

Drukkerij H. J. Koersen & Zn. 

IEL. 32239 

SINGEL 281 ■ AMSTERDAM-C. 

PERIODIEKEN EH 
HAKDELSDRUKVIEIIK 

6 
6 
6 
9 
9 
9 

10 d. 
13 d. 
13 d. 
13 d. 

Parijs     
Vogezen 
Denemarken 

Buitenlandse  Reizen 
per autocar 

175.- 
195— 
207.- 

Zwitserland (Berner Oberiand)   » 275.— 
Engeland (Wales   &   Wye Valley)   Inel. overvaart „ 350.- 
Engeland (Devon & Cornwalt) inct. overvaart   ..-- „ 350.— 
Denemarken        305.— 
Normandië, kastelen v.d. Loire, Parijs en Vogezen „ 400. — 
Lourdes,  Pyreneên    „ 400.— 
Zwitserland (Engadin)    , 375.— 

Aanvragen voor DEVIEZEN voor bovenstaande reizen 
(speciaal voor Frankrijk) beslist vóór 1 S Maart a.s. 
bij ons kantoor: 

REISBUREAU „EBATO" - HAGENOüW, 
Moreelselaan 37 - UTRECHT - Tel. 16511  (2 lijnen) 

kis U per auto de wereld rond zwerft en 
U komt door AMERSFOORT, kunt U de 
hulp voor Uw AUTO vinden bij de 

N.V. HENRI NEFKENS 

V oor prima afgewerkte modellen 
vervaardigd van de beste houtsoorten, 
is het aangewezen adres: 

ELECTRISCHE MODELMAKERIJ 

STEFKE FEIJEN 

Tel. 655 
Nachtegaalstraat 86 - TEGELEN (Limburg) 

*     „ÏÏUtbgMet" 

V06n 

FABRIEK  TE  LEEUWARDEN 

r> 
ONTSNAPPING 

uit de BUNKER 

N.V. Nederl. Houtimport Maatschappij „N E! H I IVt 
AMSTERDAM 

Importeurs van 

NAALDHOUT LOOFHOUT 
Specialiteit: Emballagehout 
Importeurs van  Houten scholen en 
houtconstructies uit Finland en Zweden. 

Directie: K. Rote Pz. 
P. C. Role Kz. . 

Adj.-Dir.; H. W van Monsjou 

Hoofdkantoor: Leidschekade 76 
TeleJoon 41157—40337 (K 2900) 
Opslagplaatsen: Rigakade 18-20 
Telefoon: 48652 (K 2900) 

Last   van   zenuwen ? 
Mijnhardt's    Zenuwtabletten 

helpen U er overheen. 

Wie helpt oud-lllegale- 
weiker met goede icleren- 
ties aan betrekking. Goed 
chauffeur-huisknecht Gene- 
gen alle voork werkz te 
verlichten Leeft. 44 j., man, 
vrouw met dochter van 21 j. 
Ook genegen als portier of 
incasseerder; onverschillig 
waar. 

n A. A. LIGTERINK's 
BOUWBEDRIJF Woning- 

L 
Herm.Elconiusstraat 25 
Zuilen - Telef. 13788 

Bruggen- en 
Wegenbouw' 

Beo v«n 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 

STICHTING 'M 

Het historische verhaai van 
een gevangene, die op 

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

slechis 35 cenf 
per exemplaar. 

De lepei. waarmee 
bil een traite uit- 
zaagde. 

U zult het verhaal zeker met grote interesse lezen en 
U doet er Uw vrienden en bekenden, vooral de jongens 
in Indië, een groot genoegen mede- 

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

UHgeverij H. Nelissen — BUthoven J 
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« De beste jaren van ons leven sr 
n vele dag- en weekbladen heeft men aan- 
dacht besteed aan de invloed van de beeld- 
romans op de jeugd, nadat in Enkhuizen zo'n 
verschrikkelijke moord werd gepleegd. In een 
weekblad moest ik, na lezing van een artikel 

over het zelfde onderwerp, besluiten tot de con- 
clusie, dat de schrijver een verband tussen de 
Enkhuizer-kindermoord en de bekende beeld- 
romans absurd achtte en de invloed van dit 
soort lectuur geenszins verderfelijk vond. Nog 
gevaarlijker werd dit artikel door de toon van 
gemoedelijkheid in een min of meer humoris- 
tische trant vervat. 
Zeer zakelijk lijkt een direct verband tussen 
deze moord en de beeldromans gezocht, maar 
steeds blijkt weer, dat de dagbladen dit ver- 
band toch ook aanwezig achten. 
Zonder deze of gene in het gelijk te willen stel- 
len mogen we dergelijke zaken in ruimer pers- 
pectief bezien. Is het soms mogelijk, dat we de 
beeldromans kunnen beschouwen als te be- 
horen tot de „revolver- en liefdesromantiek" 
waar de „Wild-West" en andere films van 
druipen? 
Een gedetailleerde argumentering behoeft niet 
te worden gegeven, die aantoont hoe de beeld- 
romans hun bestaan te danken hebben aan de 
film, want dit is een ieder duidelijk, die met 
beide op de hoogte is. 

DE FILM EN DE OPGROEIENDE JEUGD. 

De film heeft in enkele jaren tijds de ge- 
hele wereld veroverd en nu kan men voor 

een paar kwartjes een „kunstwerk" aanschou- 
wen, dat dikwijls een waarde vertegenwoordigt 
van honderdduizenden dollars aan montage- 
kosten en productiekapitaal. Van kapitalisme 
gesproken! 
Door de film staart de jeugd in een wereld van 
schijn-schoonheid en valse romantiek, die op 
hen een sensationele indruk maakt, ja, die hen 
voor goed in zijn ban geslagen heeft. De 
ouderen merken dit niet eens meer op, want 
zij zijn opgegroeid zonder film en bioscoop en . 
hebben hun jeugd op andere wyze doorge- 
bracht. Toen de film eenmaal de gehele mens- 
heid tot extase bracht, waren de meeste oude- 
ren reeds volwassen en geestelijk gevormd, op 
een wijze zoals we later nog zullen bezien. De 
film was voor oud en jong een evenement, dat 
een gemakkelijk te verwerven genot verschafte 
aan mensen, die steeds meer tot de ontdekking 
kwamen dat het gemak de mens moest dienen. 

DE OUDERE GENERATIE IN DE 20e EEUW. 

De mensen aanschouwden in de tijd van de 
eerste tot de tweede wereldoorlog een 

nooit vermoede ontwikkeling van het technisch 
kunnen, zodat een ieder de grootste moeite had 
zijn tijd bij te houden, maar waarbij de verwon- 
dering de mensen van het gezicht straalde. Van- 
af die tijd geloofde de mens slechts in alles wat 
tastbaar en zichtbaar was. 
Het materialisme ging de mensen geheel be- 
heersen,   terwijl   zij   niet   bemerkten,   dat   hun 

leven werd uitgehold en ondermijnd. Geld, goed 
en bezit waren voor de mensen duidelijk ver- 
staanbare taal. De waarde van een schilderij 
sprak uit het bedrag, dat geboden of gevraagd 
werd. De grootheid van een kunstenaar werd 
de mensen pas duidelijk, indien een ingewijde 
kon vertellen hoeveel de kunstenaar voor zijn 
prestatie werd gegeven.   . 
De ouders spoorden hun kinderen aan op 
school hun uiterste best te doen, zodat een 
goede maatschappelijke positie verzekerd werd. 
Geld verdienen! Kennis is macht! 
Wat hebben de ouders hun kinderen nog meer 
mee te geven? 
Is het contact van vader en zoon dit: „Welke 
cijfers heb je deze keer op je rapport behaald?" 
Is het goed, dan krijgt de knaap natuurlijk geld. 
Is het contact van moeder en dochter zo: „Zoek 
vooral een jongen met een goede positie!" Het 
karakter van zo'n jongen is slechts een min of 
meer goede stoffering in een door geld en goed 
„gelukkig huwelijk". Of zegt moeder tegen haar 
dochter: „Neem een knappe jongen, want je 
moet je hele leven tegen hem aankijken". 
De moderne mens gaat af op bedriegelijke 
schijn en laat zich leiden door uiterlijkheden . 
De moeder van de jeugdige moordenaar ge- 
tuigde aan het graf van het jeugdige slacht- 
offer, dat duistere machten de ziel van haar 
jongen in bezit genomen hadden. Dit zegt de 
moeder onder wier hart en adem deze jongen 
opgroeide, tot het ogenblik waarop hij een 
jeugdvriendinnetje vermoordde en gelijkertijd 
zijn eigen leven vernielde. 
Wat moet het leven van deze jongen, maar 
vooral ook van zijn vader en moeder, geheel 
veranderd zijn tot een vreemde, naargeestige 
somberheid, zoals in het leven de dag tot de 
nacht zich zou verhouden als van grijs tot 
zwart. 
Bij alle technische en wetenschappelijke ont- 
wikkeling zien we het leven van tallozen onder- 
mijnd door het materialisme en het nihilisme, 
dat, in deze tijd van schaarste aan noodzake- 
lijke levensbehoeften, moet leiden tot een 
sluw en berekenend egoïsme, waarbij de nood 
van anderen persé niet gezien wordt. 
De ouderen weten, meestal door gewoonte en 
conventie, hun leven in het spoor te houden, 
waarbij niet zelden het verantwoordelijkheids- 
gevoel nog een woordje meespreekt. Maar de 
jongeren hebben dit nog niet bereikt en daar- 
om worden we dikwijls pijnlijk getroffen door 
hun onbeheerste uitspattingen, die hier en daar 
tot excessen leiden. Dit is wel zeker: hetgeen de 
ouderen hun bezit niet kunnen noemen, kunnen 
zij hun kinderen niet meegeven. Wanneer de 
kinderen de beste jareri' van hun leven op- 
groeien in een atmosfeer van egoïsme, dan heb- 
ben de ouders geen reden om aan te nemen, dat 
hun kinderen het leven beter zullen leven. 

Wanneer de opgroeiende jongens en meisjes de 
wereld in zijn veelvuldigheid meer en meer 
gaan ontdekken, dus onbevangen tegenover alle 

invloeden staan, zullen zij in duizenden geval- 
len, ongewapend, grote gevaren tegemoet tre- 
den. De sensatie, die de jeugd ondervindt bij 
het lezen en aanschouwen van prikkelende 
ponografische lectuur, is een uiting van het ver- 
langen naar schoonheid en ontroering. Op 
zichzelf is dit natuurlijk, maar het verlangen 
richt zich hier onbewust en instinctief op schijn- 
schoonheid en levensvervalsing, waarvan onze 
wereld zo rijk vervuld is. De moderne mens 
weet niet meer de schoonheid te verwerven, 
omdat de techniek hem „de schoonheid" voor 
een paar kwartjes cadeau geeft. 

EEN FILMCONGRES IN DE EEUW VAN 
HET GRIJZE KIND. 

Enige tijd geleden werd te Rotterdam een 
congres gehouden, uitgaande van de Stich- 

ting Film en Jeugd, waar de film werd vrijge- 
sproken van aanranding van de jeugd, hoofd- 
zakelijk uit gebrek aan bewijs. Gedurende tien- 
tallen jaren is de jeugd nu al het onderwerp 
van grote belangstelling en dankbare bespre- 
king; de laatste tijd komen er zelfs meerdere 
jeugdige schrijvers boeken afleveren over de 
jeugd, zodat gesproken kan worden van „de 
eeuw van het grijze kind". 
Het verslag van dit filmcongres en deze laatste 
term zijn beide afkomstig van de „Nieuwe 
Rotterdamse Courant". Hoe kan het anders, in- 
dien zovele ouderen zich geïnteresseerd over 
het kind heenbuigen om het psycho-analytisch 
te doorvorsen. Prof. Rutten en Prof. Langeveld 
zagen in de film een middel tot beleven uit 
de tweede hand en de laatstgenoemde zag daar- 
in een voordeel in onze „te groot en te tragisch 
geworden wereld"; men zal alleen op moeten 
passen, dat men geen surrogaat-werkelijkheid 
tevens aanvaardt. 
De vraag rijst, of de film niet mede de oorzaak 
is van de veronderstelling van Prof. Langeveld, 
dat onze wereld te groot en te tragisch gewor- 
den is. 
In de zin: „men zal alleen op moeten passen, 
dat men geen surrogaat-werkelijkheid tevens 
aanvaardt", ligt echter' het grote gevaar en de 

(vervolg op pag. 8.) 
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Ondermijning van de sociale stabiliteit • 
s 

\, 

n „De Zwerver" No. 9 hebben wij 
— van de hand van onze mede-redacteur „]an Patriot" — een hoofdartikel 
geplaatst over: De stabiliteit van het gezin. Dezelfde schrijver vervolgt dit 
artikel thans met een bijdrage over de: Ondermijning van de Sociale Stabiliteit. 

De sociale stabiliteit van een gezin 
kan ondermijnd worden door krach- 
ten, die liggen binnen het domein 
van het gezin. 

De ondermijning komt immers van binnen 
uit en ondergraaft de hoekstenen van het 
gezinsbeleid en huishoudelijk beheer. Voor- 
spelde Christus reeds niet, dat een huis, dat 
in zich zelf verdeeld is, ten onder gaat? 
Tussen man en vrouw, tussen vader en moe- 
der moet eensgezindheid bestaan in de lei- 
ding en het beheer van het gezin. De eens- 
gezindheid vindt haar voornaamste uitdruk- 
king in de orde en regelmaat ook ten op- 
zichte van de inkomsten en uitgaven. Dit 
maakt regelmatig, rustig en verstandelijk 
overleg tussen de echtelieden noodzakelijk. 
Van week tot week of van maand tot maand 
moet men de financiële draagkracht bepalen 
om niet plotseling voor onaangename erva- 
ringen of gevolgen te staan. Hij, die b.v. 
meer uitgeeft, dan hij ontvangt, maakt 
schulden en deze vormen altijd een struikel- 
blok aan het been. Schulden binden handen 
en voeten, als het daarbij nog blijft; want 
lastige schuldeisers maken ons tot gijze- 
laars. De wijze volksmond zegt dan ook: 
„Zet de tering naar de nering" en: „Wie te 
hoog vliegt, valt laag". 
In de huidige tijdsomstandigheden met dure 
levensstandaard, ondervinden vooral de huis- 
vrouwen, dat soberheid en zuinigheid ge- 
biedende eisen van deze tijd zijn. Dit heeft 
echter niets uit te staan met gierigheid 
waardoor men het gezin tekort doet. Ook 
hier leert de gezonde volksmond, dat de zui- 
nigheid, de wijsheid niet bedriegen raag. 
In het kader van de sociale en economische 
politiek van onze regering, beogende een zo 
spoedig mogelijk herstel van de schade, ons 
tijdens de oorlog en de bezetting berokkend, 
is het algemeen en goed gefundeerde advies: 
spaarzaamheid. Toegegeven, dat voor lage 
en zelfs te laag liggende inkomsten sparen 
tot de onmogelijkheden behoort, wordt over 
het algemeen toch geklaagd over een gebrek 
aan spaarzaamheid en spaarzin. Nochtans 
heeft juist het sparen vele gezinnen behoed 
tegen het funeste afbetalingssysteem, dat 
weer meer en meer in zwang komt en het ge- 
zin sociaal en economisch op een steeds wan- 
keler basis plaatst. Hangt men eenmaal aan 
het afbetalingssysteem vast, dan wordt men 
er de slaaf van, vaak tot eigen schade en 
schande. Spaarzaamheid zou bovendien tal- 
rijke gezinnen de weg bespaard hebben naar 
de bank van lening, een weg die vaak inge- 
slagen wordt door min of meer a-sociale ge- 
zinnen, zodra zij in geldverlegenheid ver- 
keren. Een jas, een horloge of een meubel- 
stuk wordt tientallen malen naar de bank 
van lening gebracht om het even zovele ma- 
len terug te halen, tot aan het moment, dat 
het door noodzakelijke verkoop van eigenaar 
verwisselt. 

(Ingezonden Mededeling), 

Onbetwist de beste bandpasta 

En leert de harde levenswerkelijkheid niet, 
dat gezinnen zelfs een bescheiden sociale 
stabiliteit prijs geven tijdens de carnaval, de 
kermis, de oudejaars- en nieuwjaarsviering; 
bij gelegenheid van het St. Nicolaasfeest en 
andere omstandigheden, die men meent meer 
dan heugelijk te moeten vieren? 
Door de verkwisting waaraan men zich ge- 
durende twee tot drie dagen bezondigt, ver- 
keert het gezin soms drie maanden en lan- 
ger in financiële omstandigheden, waardoor 
maar al te gemakkelijk aan de kinderen 
onthouden wordt, wat zij voor hun geeste- 
lijke en lichamelijke gezondheid meer dan 
broodnodig hebben. Zo veel kinderen zou- 
den nooit bleekneusjes geworden zijn als de 
ouders zich van verkwisting aan drank en 
genot onthouden hadden. Verstandige ou- 
ders, die het geld nooit tegen de balk smij- 
ten, weten en ondervinden dagelijks, dat de 
uitgaven aan ontspanning, aan drank en 
tabak, vooral tegenwoordig zeer scherp moe- 
ten getrokken worden, willen zij hun gezin 
niet te kort doen. Is het" geen bespotting van 
de bestaanszekerheid als men in een arm 
gezin, dat zelfs het noodzakelijk meubilair 
mist, een luxueus uitgevoerde radio aantreft 
op een gammele verveloze kast? Men koopt 
het prachtigste radiotoestel desnoods op af- 
betaling en dat terwijl een of meer kinderen 
op schamele strozakken op de grond slapen, 
zoals we met eigen ogen konden zien. On- 
verantwoorde uitgaven breken gezin en ge- 
zinsverband  af. 
Een andere ondermijnende factor is het 
moderne systeem, dat van de kinderen kost- 
gangers maakt in het huis van hun ouders. 
Hoe vaders en moeders dit kunnen tolereren 
is ons een raadsel, tenzij alle verantwoorde- 
lijkheidsgevoel uit hen geweken is. Dat de 
ouders hun opgroeiende kinderen leren spa- 
ren, is uitstekend; dat zij hen hierbij helpen, 
verdient aanbeveling, vooral met de gedachte 
voor ogen, dat zij eens zullen huwen en een 
gezin stichten. 
Het is onzedelijk en onverantwoord om de 
kinderen de vrije beschikking te laten over 
het geld, dat zij verdienen; om genoegen 
te nemen met zeven, tien of twaalf gulden 
kostgeld, terwijl zij een bedrag, dat soms 
ettelijke malen groter is tot hun eigen na- 
deel aanwenden. Met talrijke voorbeelden 
uit de praktijk kan dit bewezen worden. Is 
straks het huwelijk gesloten en een nieuw 
gezin gevormd, dan staat het sociaal even 
zwak en wankelbaar als dat van hun ouders. 
Opgroeiende kinderen dienen, voor zover 
dit redelijk is, mede de grote lasten te dra- 
gen, die op een gezin en zeker op een groot 
gezin rusten. 
Overmatig bezoek aan dansvloer, bioscoop 
of andere goedkope cultuurloze ontspan- 
ningsgelegenheden ondermijnen niet alleen 
de sociale stabiliteit van het gezin, het maakt 
bovendien ouders en kinderen ongeschikt tot 
geestelijke en lichamelijke krachtsinspanning. 
Het vermindert de arbeidsprestaties, voert 
tot een egoïstische levensopvatting, tot een 
overgevoeligheid voor genot en gemakzucht 
en doodt het streven naar hogere waarden 
in de mens. 
Daarom zal een sociaal stabiel gezin meestal 
ook een gezin zijn, dat uitgaat van de gods- 

dienstige en zedelijke levensbeginselen. Het 
leven naar sociale normen is gebonden aan 
de godsdienstig zedelijke normen. 
Ouders en vooral de gezinshoofden mogen 
daarom denken aan de woorden uit de laat- 
ste   boodschap   van   Kardinaal   Mindszenty: 

„Ik sta pal voor God, de Kerk en het gezin." 
Wij deden slechts een greep uit de facto- 
ren, die het gezin kunnen ondermijnen in 
sociaal opzicht. Het moge een waarschu- 
wing en tevens aansporing zijn om ook in 
de sociale functie van het gezin, de roeping 
te vervullen, die God ons gegeven heeft. 
Laten wij met het heldhaftige voorbeeld van 
de Kardinaal voor ogen pal blijven staan 
voor het gezin. 

„JAN PATRIOT". 

s-~ 

3& zw&cf, 
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Suikerwerkfabriek te Rotterdam vraagt voor 
directe  indiensttreding: 

EEN ERVAREN OFFICIER 
Salaris  nader overeen te komen. 

(Adv. „De Prinsestad") 
Gelukkig openen zich ook voor onze officieren 
betere perspectieven. Naast onze kwatta- en 
pap-soldaten krijgen we nu een kader van fon- 
dant- en marsepein-officieren. 

» 
De winkels van Moskou puilen uit van de 
levensmiddelen. Boter en vlees is er zoveel 
men wil. Ik heb zelf in eei zaak voor fijne 
vleeswaren 56 soorten worst en worstjes 
geteld. Er zijn acht of tien soorten witte- 
brood, van dat ongelofelijk lekkere witte- 
brood, waarvan mijn neefje zei, toen ik hem 
bij mijn terugkeer uit Moskou een stuk mee- 
bracht: „Oom wees eens lief en geef me ook 
zo'n stuk taart voor morgen". 

(„Nederland)-USSR") 
Moeten we daaruit nu lezen, dat Communisten 
alleen maar onverbeterlijke snoepers zijn, die 
likkebaarden bij de gedachte aan de Mosco- 
vische gebakjes, die ze straks elke dag maar 
weer van Ome Jo voorgezet zullen krijgen? 

Het Dagblad voor Noord-Limburg kreeg van 
een plaatselijke correspondent het volgende 
bericht: „Op het feest van de muziekvereni- 
ging in ons dorp is het een gezellige boel ge- 
weest. Slechts één der feestvierenden is on- 
wel geworden." 

Er wordt geen plaatsnaam vermeld, maar wij 
hebben zo het vermoeden, dat het Well geweest 
is, hoewel wij ons niet kunnen voorstellen, dat 
iemand in Well onwel zou kunnen worden. 
Maar dokter „Gerard" zal hem wel weer opge- 
lapt hebben. 

* 
Binnenkort levering van 200.000 Nederlandse 
eendagskuikens aan Oostenrijk. Doel: Ver- 
besserung des Oesterreichischen Huhnes. De 
tegenprestatie wordt gevormd door sigaret- 
tenaanstekers. 

(Elsevier) 
De Oostenrijkers gaan dus hun pluimveestapel 
verbeteren. Maar wat doen wij met al die 
sigaretten-aanstekers? Minister In 't Veld deed 
een beroep op ons om minder te roken, hetgeen 
de woningbouw ten goede zou kunnen komen. 
Was het dan niet beter om maar geen sigaret- 
tenaanstekers en lucifers meer te iiftporteren? 



r  TUSSEN TWEE CONGRESSEN ^ 
Op het Congres te Leiden van de N.V. 

E.P.G. werd het besluit genomen om 
de communisten als leden te handhaven. In 
,,De Zwerver" is dat een verkeerd besluit 
genoemd. 
Het besluit is genomen met grote meerder- 
heid van stemmen en de Vereniging ver- 
wacht, dat de oppositie zich bij de genomen 
beslissing neerlegt. 
Daar is echter meer voor nodig dan de uit- 
slag van een stemming. Dan moet het besluit 
ook goed zijn en de oppositie de zekerheid 
hebben, dat zij' een eerlijke kans gekregen 
heeft om haar mening ingang te doen vinden 
in de Vereniging. 
Die kans is haar echter nooit gegeven en 
vandaar, dat zij haar verwachting heeft ge- 
steld op het komend Congres te Apeldoorn, 
waar het te Leiden genomen besluit onge- 
daan gemaakt moet worden. 
De N.V.E.P.G. is tegen iedere dictatuur. Zij 
heeft een maandschrift „Aantreden", blozend 
en blakend van democratie. Vrijheid van het 
woord is haar hoogste wet. Daarvoor immers 
hebben haar leden vrijheid, bloed en leven 
veil gehad. Toch is het niemand van de leden 
ooit gelukt om in „Aantreden" zijn bezwa- 
ren tegen het lidmaatschap van de commu- 
nisten naar voren te brengen. 
Alle artikelen daarover zijn door de commu- 
nistische of pro-communistische redactie ge- 
weigerd. Het is juist als bij de Nazi's en bij 
de communisten. De oppositie komt niet aan 
het woord. Is „Aantreden" van de Vereni- 
ging of van een Stalinistische en pro-Stalinis- 
tische kliek? De redactie heeft er tot heden 
toe haar doel mee bereikt. Het gros van de 
leden is onkundig gebleven van de bezwaren 
tegen het lidmaatschap.van de communisten. 
Het doet dan ook zo pleizierig aan, dat „Aan- 
treden" zelf het bewijs levert, dat de commu- 
nisten niet in onze Vereniging thuis horen. 
In het Septembernummer stelt de heer Van 
Staal, de tegenwoordige redacteur, de leden 
van de Vereniging aan onze pasgekroonde 
Koningin voor en belooft namens allen schou- 
der aan schouder met Haar de toekomst tege- 
moet te gaan. Stel je voor: onze communis- 
tische leden als paladijnen van onze Konin- 
gin! Als dat geen stunt is! Toch zijn ze dat, 
volgens de heer Van Staal, als lid van de 
N.V.E.P.G. Wat ze buiten de Vereniging 
zijn moeten zij zelf weten. Zoiets als Lim- 
burgse kaas stinkt alleen in Limburg, maar 
niet in Heemstede. 
Toch behoort de heer Van Staal te weten, dat 
de communisten de laatsten zullen zijn om 
schouder aan schouder met onze Koningin te 
staan.  Ook niet als  lid van  de  Vereniging. 

„BEVEL  IS  BEVEL" 
Ten behoeve speciaal van de niet R.K. 
lezers van de Zwerver stellen verschil- 
lende R.K. abonné's er prijs op, te 
verklaren, dat zij niet instemmen met 
het artikel „Bevel is Bevel" in no. 49 
van 17 Dec. I.I., noch met de opmer- 
king van de Redactie in no. 50, dat dit 
artikel „de visie is van onze R.K. land- 
genoten" die dus ook niet met de op- 
merking, dat „het verschil van mening 
culmineert in de vraag of een kerke- 
lijk leergang aanvaard wordt." 
Deze opmerking is al eerder aan de 
Redactie gemaakt, maar niet in de 
Zwerver besproken, omdat een nadere 
studie zou volgen. 
Wij willen evenwel liever niet langer 
wachten met deze verklaring. 
Nijmegen. J. J. 

Kletst hij dan maar wat? Wil hij zijn woor- 
den waar maken, dan zit er niets anders voor 
hem op dan de Vereniging eerst van „de 
Kroon vijandig gezinde elementen" te zuive- 
ren. En dat is nu precies wat de oppositie ook 
wil. Ik heb het overigens niet op een redac- 
teur, die b.v. een mislukte zelfmoordenaar 
aan ons voorstelt als waarschijnlijk een van 
onze bekwaamste ministers, indien hij nu nog 
leefde. Een christen, een huisvader met ver- 
antwoordelijkheidsgevoel voor vrouw en kin 
deren, een man van karakter pleegt geen 
zelfmoord. De enige weg tot het leven is de 
weg van het heilig kruis. Wie zich daarin 
onttrekt is een beklagenswaardig en dwaas 
mens. Geen volk heeft zo iemand als minister 
nodig. Daarvoor wordt meer vereist dan be- 
kwaamheid alleen. 
De leden, die vóór het lidmaatschap van de 
communisten zijn, redeneren verder als volgt: 
Onze Vereniging is een zuivere belangen- 
gemeenschap. Gemeenschappelijke belangen 
verbinden communisten met niet-communisten 
in de Vereniging. Hoe groter aantal Ex.Poli- 
tieke Gevangenen lid zijn van de Vereniging, 
hoe groter de invloed is, die de Vereniging 
kan uitoefenen. De aanwezigheid van com- 
munisten in de Vereniging kan haar invloed 
slechts versterken. Daarom zijn ook staten- 
loze oud-Spanje-strijders van Nederlandse 
origine, communist en niet-communist, wel- 
kom. De laatste groep is zelfs omgeven met 
het aureool van zgn. strijders van het eer- 
ste uur tegen het fascisme. O, wee, als men 
zegt, dat zij strijders zijn geweest voor het 
vestigen van de communistische dictatuur in 
Spanje. 
Is het inderdaad in het belang van de Ver- 
eniging, dat communisten en oud-Spanje strij- 
ders lid zijn? Denken wij met hun hulp eer- 
der iets te bereiken bij de Regering voor de 
leden en voor de nabestaanden van de ge- 
vallen verzetslieden? Of heeft de aanwezig- 
heid van oud-Spanje-strijders, communist of 
niet-communist, in onze Vereniging de Ko- 
ninklijke goedkeuring van de Statuten niet 
reeds van het begin af aan tegen gehouden? 
Een goedkeuring, die wij broodnodig hebben 
om de belangen van de leden met succes te 
kunnen behartigen. Het ziet er naar uit, dat 
aan de belangen van enkelen de belangen van 
de Vereniging reeds drie jaren zijn opge- 
offerd. 
Zal men de Koninklijke goedkeuring gemak- 
kelijker verkrijgen door personen als leden 
toe te laten, die tegelijkertijd bezig zijn de 
Kroon te ondergraven? De belangengemeen- 
schap is dus geen bewijs, dat de communisten 
en oud-Spanjestrijders in de Vereniging thuis 
horen. Wij hebben te kiezen tussen de Ko- 
ninklijke goedkeuring van de Statuten en het 
lidmaatschap van bovengenoemden. 
Er is echter ook nog het zgn. neutrali- 
teitsbeginsel in de Vereniging. De politiek 
moet er buiten gehouden worden is het 
parool. Hef is weer de heer Van Staal in 
„Aantreden", die spreekt over de rechtsver- 
krachting, waarvan de Duitsers-Franco aan- 
hangers e.a. zich bediend hebben en nog be- 
dienen. Over communistische dictatuur mag 
zelfs niet gefluisterd worden in de Vereni- 
ging, want.  communisten zijn er lid van. 
Wie de aanhangers van de ene dictatuur 
verfoeit, moet geen broertje en zusje spelen 
in een en dezelfde vereniging met de aanhan- 
gers van een andere dictatuur. Dat is je rein- 
ste farazeïsme. 
Maken de communisten zich niét schuldig 
aan rechtsverkrachting? Neutraliteit t.a.v. het 
Communisme is voor ieder, die zijn volk niet 
overgeleverd wil zien aan een andere dicta- 

tuur dan de Nationaal-Socialistische of Fas^- 
cistische een lafheid. Ook het neutraliteitsbe- 
ginsel is niet erg geschikt om als reden te 
dienen waarom communisten lid kunnen zijn. 
Hebben de communisten dan niet tezamen 
met ons tegen de overweldiger van ons land 
gestreden en gevangenschap verduurd? Zeer 
zeker. Maar zouden zij het gedaan hebben als 
niet Duitsland maar Rusland overweldiger 
was geweest? Overal waar de Sovjets ko- 
men hebben zij tegenover hun volk de rol 
van de N.S.B, gespeeld. Zouden zij hier an- 
ders gedaan hebben? Het Nationaal Socialis- 
me is verslagen, maar de communistische dic- 
tatuur is dreigender dan ooit. Overal waar 
de communisten met de hulp van Moskou de 
macht in handen krijgen begaan zij rechts- 
verkrachting en onderdrukken zij hun volk 
op een wijze waar de onderdrukking van het 
Nationaal-Socialisme kinderspel bij is. 
Men zal naar andere redenen moeten uit- 
zien op grond waarvan de communisten lid 
kunnen zijn van onze Vereniging. 
De Vereniging zit intussen met de gebakken 
peren. Het lidmaatschap van de communis- 
ten is slechts een hinderpaal bij het bereiken 
van de doelstellingen van de Vereniging. 
Tengevolge van het besluit te Leiden hebben 
wij bovendien personen als lid gehandhaafd, 
wier levensdoel het is hun medeleden en het 
gehele Nederlandse volk opnieuw onder dic- 
tatuur te brengen met alle misdaden en ellen- 
de daaraan verbonden. Zo staan de zaken 
en niet anders. De Nederlandse communis- 
ten zullen daarbij niet menselijker optreden 
dan hun rode broeders overal elders. Waar- 
om wel? Wat hebben fatsoenlijke mensen met 
dergelijke lieden gemeen? 
Zelfs de arbeiders hebben niets goeds van 
de communisten te verwachten. Vraagt het 
de Berlijnse arbeiders, de enigen, die achter 
het ijzeren gordijn kunnen kijken (zolang het 
nog duurt) en zij zullen U op grond daarvan 
zeggen: „De communisten hebben de zaak 
van de arbeiders verraden en trachten ons 
onder het juk van de dictatuur te brengen." 
(Harold French in „Ik was achter het ijzeren 
gordijn"). 
Men heeft het Nationaal Socialisme wel eens 
„De Piest" genoemd. Millioenen mensen zijn 
er aan bezweken. Wat is het Communisme 
anders dan een andere pest-epidemle? De 
verschijnselen zijn dezelfde. De communisten 
vervullen hierbij de functie, die de ratten bij 
het verspreiden van de pest vervullen. 
Leden, voorstanders van het lidmaatschap 
van de communisten, zijt gij na het lezen van 
dit artikel nog zo trots op Uw besluit? Het is 
Uw phcljt, als gij het goed meent met de be- 
langen van de Ex-Politieke Gevangenen en 
met de nabestaanden van onze gevallenen, 
op het Congres te Apeldoorn het genomen 
besluit ongedaan te maken. Ik hoop U in dit 
artikel daartoe te hebben aangespoord 

N. H.( 

Lid van de N.V.E.P.G. 
^ " V V 

NIEUWE      ORDE 
Volgens mededelingen van vluchte- 
lingen uit de Baltische landen, past 
de Russische bezettingsmacht in deze 
landen op de bewoners de Sovjet- 
huwelijkswet toe, waardoor de vrou- 
wen van mannen, die naar het bui- 
tenland zijn gevlucht, gedwongen wor- 
den om te huwen met de Mongolen 
of Russen, die in het land zijn ge- 
komen en die dan de familienaam 
van de vrouw aannemen. 

— Aldus „kweekt" men de „nieuwe" 
burgers van Estland, Letland en 
Litauen. 



Herinneringen 
van  een Joodse onderduiker 

WE  WORDEN  ONTDEKT. 

j iep in de nacht gaan we naar onze woning. 
*S Het meeste is gedorsen, de rest zal Bertus 
morgen  doen. 
„Welterusten   jongens.   Bedankt." 
„Maf ze, Zefat." 
Direct, als we thuis zijn gaan we de kooi in 
en spoedig slapen allen als ossen. Het werken 
doet zijn invloed  gelden. 
Snel wijkt het licht voor de invallende duister- 
nis. Snel, maar toch niet snel genoeg voor ons, 
voor wie het donker zo'n vertrouwde makker is 
geworden. 
Vanmiddag, we schrijven 1 Dec. '42, zijn we uit 
onze betrekkelijke rust gescheurd. Plotseling 
kwam het over ons. We zaten genoegelijk bijeen, 
plannen makend voor het komende St. Nicolaas- 
feest. Onze jongste, een meisje van 9 jaar, bab- 
belde honderd uit, vol van het feest, dat juist 
voor haar zo betekenisvol is In deze benauwende 
tijd. Zelf ben ik aan het rijmen. Het loopt niet 
erg best. Ik ga maar even voor de deur staan, 
waarin een kiertje uitzicht geeft op de wijde 
velden  voor ons. 
„Daar komt wat lui; het lijken wel controleurs 
of politie." 
Langzaam komen twee mannen naderbij, elk hok 
binnengaand. Vliegensvlug nemen we onze maat- 
regelen. Verduisteringsschotten, alles het werk 
van een ogenblik. In angstige spanning wachten 
we af. We zijn met negen mensen, vier vrouwen, 
een kind en vier mannen. Twee van ons stellen 
zich op aan de deur, de grendel stevig vasthou- 
dend. Uitkijken kan niet meer geriskeerd worden. 
We horen de stappen vlak voor ons. De angst 
tekent zich af op ieders gelaat. — Zal dit moment 
wellicht over ons leven beschikken ? Nu al, na pas 
twee maanden duiken in het, door onze verzor- 
ger zo keurig bewoonbaar gemaakte kippenhok- 
woninkje! 
„Hé, wonderlijk, op slot en alle andere hokken 
open." 
Heftig wordt er aan de deur gerammeld. We 
staan scherp, goedkoop zullen ze ons niet krij- 
gen. De langste van de twee gluurt door een 
kiertje, ziet één onzer in de ogen. Hun blikken 
ontmoeten elkaar. Even, een flits maar, genoeg 
echter, om gezien te worden. De spanning wordt 
benauwend. Nu lopen ze om ons hokje. Door 
een gaatje in de verduisteringsschotten zie ik 
hoe ze elkaar op de vage warmtetrilling boven 
de schoorsteen wijzen. Ze spreken met elkaar. 
We kunnen ze niet verstaan, doch ieder van 
ons verwacht het ergste. Wellicht zullen ze ver- 
sterking halen en ontkomen op klaarlichte dag 
is onmogelijk. Dan, o wonder, verwijderen de 
mannen zich. Onmiddellijk spring ik uit mijn 
gebukte houding voor de deur. Vijftien meter 
van ons blijven ze staan. Hun houding is een 
bewijs, dat ze ons hebben gezien; ik kan er uit 
opmaken, dat ze beraadslagen. Toch lopen ze 
door, vier keer stilstaand en dan telkens kenne- 
lijk hun ontdekking besprekend. Het schijnt, dat 
ze het er niet over eens zijn. Maar ze gaan. 
Voor een moment dus is het gevaar bezworen. 
Misschien  krijgen we  tijd,   om  te handelen. 

WIJ VERLATEN HET KIPPENHOK. 

\\7e zeggen weinig. Ieder is onder de in- 
v » druk. Het is ons bang te moede. Ruim 

een half uur verstrijkt, tot een bekende klop 
op de deur ons zegt, dat Bertus er is. Onze 
Bertus, de man, die een vriend, broer en Va- 
der voor ons is. 
„Ja jongens, het lijkt niet best; ze zijn alle 
kippenhokken doorgeweest en hebben o.a. jul- 
lie rogge en de wol voor het spinnen ontdekt." 
„We moeten weg, vanavond nog en die partij 
koper en alluminium, je weet wel, die in het 
laatste hok zit, moet zo snel mogelijk in de 
grond worden gewerkt, want als ze dat vin- 
den, wacht ons de kogel." 
„Weg, zeker waarheen?" 
„Geeft niet, eerst maar in het bos, en dan zien 

A. egen 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 U hiernaast het vijfde ver- 
volg 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. 

■Ml ^^Ml^l ^"l^^^^^S s 

Een historisch verhaal 

we wel verder. Als het maar even donker 
werd; alles leeg halen hier en ginds in het 
aardappelgat  brengen." 
Haridelendi maar rustig en zeker van zyn zaak, 
zoals hij geweest is tot de laatste dag, dat we 
hem zagen, geven we ons ook nu aan zijn lei- 
ding over. Als we alles hebben besproken, 
vraagt een van ons: 
„Alles goed, maar wat doe je zelf?" 
„O, dat komt wel goed, ik red me wel." Hij 
redt zich wel. Ons heeft hij altijd het eerst 
bedacht. Zijn leven telde minder. 

Tergend langzaam is het voldoende donker 
x geworden om te beginnen. We werken als 

paarden.   Ons woninkje,   dat   we   ondanks  het 

primitieve, hebben lief gekregen, is binnen 
een uur weer een kippenhok, een banale keet. 
Hoeveel genoeglijke dagen en vooral avonden 
hebben we er in doorgebracht. Rits, met een 
ruk trek ik het electrische verklikkertje van 
de wand, dat altijd het seintje gaf: aan-uit- 
aan-uit, van Bertus' vrouw, dat er volk was 
voor hem of onraad voor ons. 
Anderen sjorren onze bedden in zakken. De 
bedden, waarop we broederlijk en zusterlijk 
naast elkaar, onze meestal lichte slaap hebben 
geslapen. Och, wat zal ik er meer van zeggen. 
Een buitenstaander zal zich geloof ik nimmer 
kunnen indenken, hoe je kunt wennen aan een 
bankje, stoeltje, of wat dan ook, in deze om- 
standigheden. Wat was het gezellig hier, als ze 
kwamen 's avonds. Bertus, Jan en de anderen, 
waar we mee in contact stonden. Hoogtepun- 
ten, nee lichtpunten in ons donker wereldje. 
We vergeten het niet, wel? De ommegangetjes, 
onder de besterde hemel, het moment van ver- 
ademing, als je na een hele dag binnen, de 
avondlucht met volle teugen inademde, of de 
uurtjes, dat we samen knollen plukten voor 
onze levende zuivelfabriek. We weten het nog, 
hoe de geiten, vier in getal, 's avonds bij ons 
binnen stapten, één voor één, om gemolken te 
worden. 

„Kom maar binnen aardig sikkie. 
Stap  maar  in   onze   „salon". 
Want  wat  melk van  jou in  't blikkie 
Is  zo  heerlijk  zonder bon." 

En als dan onze armen murw waren van het 
karnen van de melk, die Bertus ons weer had 
gebracht: 

„Is die melk nu nog niet zuur? 
Mens,   ik karn  nu al  een   uur. 
Beide armen doen me pijn van 't stampen." 

Een kopje 
kamillethee 
van onze oudste, 
tante Griet, .. 



Kn als we dan allemaal een beurt hadden ge- 
had: 

„Om de beurt 
Wordt gekeurd. 
Boter moet er zijn. 
Met een plons 
Komt een  ons 
Eindelijk te voorschijn." 

En 's avonds: 
„Mooi is het 's avonds op het knolleland 
Al zak je tot je knieën in het zand. 
Onder is het ak'lig donker, 
Doch  boven je het stergeflonker." 

En als we dan een wagen vol hadden geplukt, 
dat kopje   kamillethee,  dat   onze oudste,   tante 
Griet, voor iedere kwaal ten beste gaf: 
„Heb je hoofdpijn of misschien wat in de maag 
Voel je je duizelig of anders ietwat traag, 
Doe kamille in je thee 
En je bent zo weer tevree. 
Kamillethee,  kamillethee " 
Dat  glundere  gezicht van  tante  Griet, als  ik 
zong: 

„Tante Griet, 
Vergeet  ons niet, 
Schenk ons kamille 
Ook voor 't verdriet." 

Vaak hebben we samen gezongen, alle liedjes, 
onze stemmen dempend; te veel lawaai ging 
niet. Ook al zaten we midden in het veld, je 
kon nooit weten, ook hier kon de verrader wel 
eens niet slapen. 

-^^ og een keer lui, hopla," en met een 
"*■*■ V schok laten we de inmiddels volgeladen 
kar naar de opening van het aardappelgat 
lopen. Zo, nu het hoognodige, zoals beddegoed 
en enkele kleinigheden op de rug en dan, ja 
dan een onbekende bestemming tegemoet. 
Moeilijk te beschrijven, hoe je je voelt op zo'n 
moment. Je angst wedijvert met je nervositeit. 
Wij jongeren, wij moeten ons goed houden, te- 
meer daar we zoveel ouderen in ons midden 
hebben. Maar ja, dat lukt niet altijd. De juiste 
gedachtengang van een ander te schetsen? Och, 
ik geloof, dat je dat het best kunt doen door 
je eigen stemming weer te geven. Je stem- 
ming, die o zo down is. 
Meermalen heb ik in mijn gedachten een 
parallel getrokken tussen ons, verschopten, en 
een stuk vee. Immers, hoe vaak is het niet ge- 
beurd dat je verplaatst moest worden, blinde- 
lings je vaak onbekende geleider volgde, van 
markt tot stal, moe, maar gelukkig, dat je weer 
haver rook. Je was een schaduw, je bestond 
niet meer, en toch, wat waren we dankbaar 
als we weer een nieuw tehuis hadden gevon- 

"den, een tehuis, inderdaad, want in de meeste 
gevallen waren we kind in huis, samenlevend, 
wederzijds elkaar troostend bij razzia's of als 
elders collega's werden gesnapt. Ik sprak van 
verschopten, ja verdoemden, doch de liefde, 
de inzet, die overal aan en voor ons, duikers, 
werd gegeven, heeft gemaakt, dat we ons 
voelden als mensen. Als mensen, die, mochten 
ze het geluk hebben de bevrijding te halen, 
doordrongen zijn van het goede weten, dat ze 
een taak hebben te vervullen in een nieuwe 
wereld, een taak, die zich het best laat om- 
schrijven in één nobel woord: Naastenliefde. 

NAAR EEN  NIEUW VERBLIJF. 

„ /\ Hes klaar? Oké, dan gaan we." 
"•**• Eén inspecteert de straat, die we moeten 
oversteken. Niets te zien. Uiterlijk rustig, maar 
innerlijk bang voor het onzekere, gaan we over 
het hard bevroren land, elke begaanbare weg 
vermijdend. Het eerste eind lopen we langzaam, 
voorzichtig onze voeten neerzettend. Dan, als 
we de straat ver genoeg achter ons hebben, 
zetten we er een flinke pas in. Niemand 
spreekt, doordrongen van het gevaarlijke, wat 
we moeten ondernemen. 
Enkelen onder ons hebben het plan opgevat, 
om naar een dorp te lopen op ongeveer 5 km. 
afstand, waar een bekende kippenhouder onge- 
veer dezelfde kippenhokken heeft staan, als 
het hokje, waarin we hier gewoond hadden. 
De weg is lang, elk ritselend blaadje, schuife- 
lend stukje wild in het bos wordt in je ver- 
beelding een Mof of een NSB-er, die het op je 
leven  heeft  voorzien. 
De oudere vrouwen krijgen last van het verre 
lopen. Beweging zijn ze ontwend. Doorzetten, 
tot tenslotte zonder stoornis het doel wordt 
bereikt. Twee van ons sluipen achter het huis, 
trachten uit te vissen, wie binnen is. We ho- 
ren hun kloppen. 
„Ja, doe maar open, goed volk." 
Dan zien we in een straal licht uit de open- 
gaande deur, dat ze binnengaan. Nog zwijgen 
we. In ons leeft dezelfde gedachte: „Zal het 
lukken?" Vijf mensen moeten geplaatst wor- 
den. 
Dit is het moeilijkste moment van al wat dui- 
ker is: vragen naar onderdak. Niet altijd durft 

.men het aan. Het leven, het kostbare leven is 
vaak de inzet van hem of haar, die ons onder- 
dak verschaft. Nimmer dan ook zullen we het 
een mens kwalijk nemen, die het niet aan- 
durft. Niet ieder is in staat, een held te zijn. 

T n groepjes staan we hij  elkaar,  onzichtbaar 
* in de ons omringende duisternis. 
„Het duurt lang," zegt één onzer. 
„Dat is een goed teken; als ze niet durfden of 
konden waren ze er al lang weer geweest." 
„Och, dat zegt niets. Het kan ook zijn, dat er 
voor gepleit moet worden." 
Fluisterende stemmen zeggen ons, dat ze terug 
komen. 
„Hou je goed lui, het is zo voorbij", horen we 
nog. 
„En?" is ons aller vraag. 
„Nee jongens, ze durven het niet riskeren. Te- 
rug." 
Het beetje hoop dat ons bezielde,  dooft.  Wat 
nu? Ja, er zit niets anders op, terug naar Ber- 
tus. We lopen dezelfde weg terug. 
„Weg, een fiets!" 
Onmiddellijk staan we in het bos. Even het 
kraken van dood hout, dan is alles stil. On- 
willekeurig hou je je adem in. Het licht komt 
nader, tot vlak bij ons. Gelijk herkennen we 
Jan, die onze jongste op de fiets heeft gehad. 
„Laat er een weer terug gaan naar Bertus, en 
de anderen naar het eerste vak in het bos". Ik 
besluit om mee te gaan naar Bertus, die druk 
bezig is om de resten uit het kippenhok te 
verwijderen. 
„Mis Bertus,"  zijn  mijn  eerste  woorden. 
„Ja jong, er zal wel niets anders opzitten dan 
het bos. Tracht je een keet te bouwen.  Mor- 
gen zullen we verder zien. In ieder geval ben 
ik er om tien uur om jullie te helpen." 
Moedeloos  loop  ik naar de  anderen  terug  en 
vertel hun Bertus' voorstel. 
„Kop op lui, we zullen het wel rooien, in elk 
geval zijn  we nog niet in  Mofse  handen." 
Met alle man sjouwen we ons beddegoed van 
de weg in het bos. 
Telkens lopen we mis, of scheuren of schaven 
ons aan de dichtaaneenstaande dennenbomen. 
Na een uur hebben we alles op een enigszins 
open plek, naar ons begrip, midden in het bos 
gesleept. 

HELPT V ZELF, ZO HELPT U GOD. 

J e meesten van ons zijn doodop, en krui- 
■*—^ pen in het geïmproviseerde bed. Geen dak 
boven je hoofd, geen kacheltje om je te ver- 
warmen, geen licht, och, kortom niets van 
alles, wat we, ook in onze primitieve omstan- 
digheden, toch nog gewend waren. Enkel duis- 
ternis om en boven je. Een zwarte dreigende 
hemel overkoepelt ons. Ik weet zeker, dat 
menig gebed door die ondoordringbare don- 
kerte wordt gezonden naar het licht, wat toch 
daarboven moet zijn. Zal het verhoord wor- 
den? Onze bede om redding? Ik weet het niet, 
maar ik moet denken aan het oude geuzen- 
lied: „Helpt U zelf, zo helpt U God." 
Het is geweldig koud, al geeft het bos rond- 
om ons veel beschutting. Ik kan niet slapen en 
ga eens polsen hoe het met mijn beide vrien- 
den staat. 
„Ben jij daar Ab? Hopeloos, hè?" 
„Ja man, wat moeten we doen?" Ben die ons 
hoort, komt bij ons. 
„Morgen vroeg op tijd gaan we poolshoogte 
nemen. Tanden op elkaar jongens, we moeten 
er door." 
De nacht verloopt. Uit de verte komt het blaf- 
fen van een hond, afgewisseld door het kraaien 
van een haan. Het eerste vage licht schuchtert 
door het bos. Iedereen is al op, gelukkig, dat 
de dag in aantocht is. 
Kletsnat is al ons beddegoed, kletsnat en hui- 
verig zijn we zelf van de rijp, die dik op ons 
ligt. Iemand probeert het spoor te vinden, 
waarlangs we gisteravond zijn binnengegaan. 
Hij komt hollend terug. 
„We zijn maar vijftig meter van de weg. Van- 
daar kun je het beddegoed gemakkelijk zien." 
Allen, oud en jong, pakken het zaakje bij el- 
kaar, om het dieper in het bos te brengen. Als 
dat gebeurd is, gaan we eerst de sporen ver- 
wijderen, die we hebben achtergelaten. Dat is 
het begin van het werk, wat ons later, toen 
we voldoende van de moeilijke camouflage- 
kunst verstonden, zo menigmaal voor ontdek- 
king heeft gevrijwaard. Ik weet zeker, dat, 
als er ooit een gilde van camouflagelieden 
mocht komen, wij direct de meestertitel zou- 
den krijgen. De moffen, zeker, ze konden het, 
maar toch, zonder pedant te zijn, we hebben 
het óók geleerd. 
Nu het meest zichtbare verwijderd is; blade- 
ren op de bejopen plekken en zand op elk vers 
afgeknapt takje, gaan we onze omgeving ver- 
kennen. Het blijkt ons, dat we omgeven zijn 
door vier wegen. Eén parallel met het fietspad 
en de grote weg, die van Emmen naar Valthe 
binnendoor loopt en dan twee kleine brand- 
wegen voor en achter ons. 
Het loopt tegen zeven uur. Mensen gaan naar 
hun werk. Duidelijk horen wij hun stemmen en 
het ratelen van hun meestal oude vehikels. 
We zien elkaar aan; telkens als er iemand 
voorbij gaat. Hoe lang zal dat goed gaan? 
Enfin, het „Ende dispereert niet" moet in ons 
de boventoon voeren. We leven nog. 

( Wordt vervolgd). 

De Stichting is ook enig in haar soort, om- 
dat ze het antwoord is op een belofte. 

De belofte van zorg voor de nabestaanden 
is in het verzet dikwijls geuit en steeds voor- 
ondersteld, 
Hoe aan de belofte moest worden voldaan 
en hoever de zorg zich zou uitstrekken, rea- 
liseerde men zich veelal niet ten volle, in de 
uren van gevaar. Doch de belofte was er en 
zij, die niet terugkeerden, konden heengaan 
in de wetenschap, dat hun geliefden niet 
alleen zouden staan. 
Later zijn we gaan beseffen wat van ons 
werd en nog wordt gevraagd. We gingei* 
trachten dit te omschrijven. Nu we enkele 
jaren verder zijn, blijkt wel dat de doelstel- 
ling juist gekozen is, want de noodzaak tot 
wijziging is niet aanwezig. Artikel 2 van de 
Statuten behoeven we hier niet letterlijk neer 
te schrijven, de inhoud is algemeen bekend 
onder onze medewerkers. 
De formulering gaat uit van de gedachte, 
die steeds de leidende gedachte is geweest! 
dat de nabestaanden moeten kunnen blijven 
voortleven in dezelfde omstandigheden als 
waarin ze voorheen verkeerden. Nemen wc 
dit als leidraad voor ons werk, dan houdt 
het in, dat we die omstandigheden moeten 
scheppen als ze er niet zijn. De uitkering 
moet zo zijn, dat een terugvallen in een lager 
maatschappelijk milieu wordt voorkomen. Bij 
de opvoeding der kinderen kan extra hulp 
nodig zijn om hen, bij gebleken geschiktheid 
dezelfde opleiding te geven als ze bij in 
leven zijn van de Vader zouden hebben ge- 
had. Als er bijzondere moeilijkheden zijn 
moet er met raad en daad hulp worden ge- 
boden. Komen we deze dingen na, dan is in 
grote trekken aan de belofte voldaan. 
Sommigen zeggen, dat we de plaats van de 
achtergebleven man of vader moeten ver- 
vullen. Deze uitdrukking zal zeker goed be- 
doeld zijn, maar is in zijn consequentie een 
onmogelijkheid. Ook overigens heb ik daar- 
tegen bezwaren. Er is geen rechtsgrond voor 
aanwezig. 

We trekken dan bevoegdheden aan ons, wel- 
ke ons niet toekomen. Door het wegvallen 
van de Vader, kwam mede de ouderlijke 
macht te vervallen, die de ouders samen uit- 
oefenden. Thans oefent de Moeder de voog- 
dij uit en door ons met het uitoefenen van 
gezag te belasten en de plaats van de man 
te willen innemen, stellen we het gezin 
onder voogdij. 
Zie, dan gaat het mis. We mogen hulp ver- 
lenen, bijstand bieden; is de verhouding tot 
het gezin goed, dan mogen we de vertrouw- 
de raadgever zijn en laten ons daarbij, 20 
nodig, voorlichten door medewerkers-des- 
kundigen, maar met die plaats moeten we 
dan ook tevreden zijn. Ik weet wel, dat men 
niet bedoelt een gezin onder voogdij te 
plaatsen, doch ik vrees, dat men in de prak- 
tijk teveel uit het oog zal verliezen, dat het 
betrokken gezin een eenheid is, die wc niet 
mogen aantasten. 
Laat het gezin een zekere vrijheid om zich 
zijn eigen sfeer te scheppen. Laat er echter 
tevens een onderhouding van de vriendschap 
zijn, zoals er was toen de man nog leefde. 
Bovenal moet er bij ons vertrouwen zijn in 
de gezinnen, dat zij zich er doorheen zullen 
slaan en bij hen in de Stichting 1940-1945, 
dat zij bij werkelijke moeilijkheden niet te- 
vergeefs haar raad vragen. UWf vervolgd) 
Middelburg, F.   Huson. 



Communisme en Godsdienst D 
Wanneer een land een pre-revolution- 

nair stadium bereikt — en zulk een 
stadium was in Rusland ingetreden 

tengevolge van de onbekwaamheid van het 
Keizerlijk bestuur om het land aan te pas-, 
sen aan de eisen van een moderne oorlog — 
dan wordt de maatschappij wat men wel eens 
noemt „kneedbaar". In zgn." statistische pe- 
rioden kan men uit hetgeen gisteren gebeur- 
de voorspellen, wat morgen zal zijn. In revo- 
lutionnaire perioden is dit uitgesloten. De 
mensen schijnen op een kruispunt van wegen 
te staan en niet te weten, welke richting zij 
moeten inslaan. Deze richtingen worden dik- 
wijls gepersonifieerd door groepen, partijen, 
leiders en de beslissing van de mens komt af 
te hangen van.het resultaat, dat de onder- 
linge wedijver tussen deze groepen oplevert. 
Bij zulk een wedijver verzekeren twee fac- 
toren de overwinning. De eerste factor is de 
zorg, dat de beloften van partij, groep of 
leider zijn afgestemd op de ogenblikkelijke 
behoeften van het voïkT De tweede factor 
is de bekwaamheid en kunde tot leiding 
geven. Indien deze twee factoren samen- 
gaan, is de zege veilig. 

Er is echter nog een andere factor in revo- 
luties, welke men zich verwonderlijk zel- 

den realiseert. Wanneer een groep of partij 
overheerst, dan is deze niet alleen in staat 
om die punten van het program te verwe- 
zenlijken, die hem (haar) de macht in han- 
den speelden, maar ook (geheel of ten dele) 
die punten, welke niet aan de orde waren 
ten tijde van de onderlinge strijd en wed- 
ijver. Aanvankelijk zal men hierbij gematigd 
optreden en men zal zorg dragen, niet op- 
vallend in conflict te komen met de gevestig- 
de tradities, doch naarmate het nieuwe regiem 
der revolutie zich consolideert, zal men deze 
beperking en matiging geleidelijk laten varen 
en zal men trachten de samenleving wederom 
statisch te maken. 
Deze analyse toont aan, dat de gemeenlijk 
aangehangen theorie, dat ieder volk zijn be- 
stuur en regeringsvorm heeft, waar het naar 
verlangt, niet steeds opgaat. Als een volk 
leeft onder een dictatuur, is dit meestal een 
erfenis van een revolutionnaire periode, waar- 
in het volk deze regeringsvorm wenste om 
een uitweg te vinden uit de chaos. Is deze 
periode voorbij, dan kan het volk zich echter 
niet meer aan de greep van de dictatuur ont- 
worstelen, hoe gaarne het dit ook zou willen. 
Zulk een volk bezit dan zeker niet de rege- 
ringsvorm, die het zich wenst en het gevolg 
zal zijn, dat de samenleving na enige jaren of 
tientallen van jaren weer „kneedbaar" wordt. 
Deze theorie verklaart ook de zege van het 
communisme in Rusland. In 1917 was de 
Russische samenleving in hoge mate kneed- 
baar en in de wedijver om de macht pronkten 
de communisten met de meest in het oog 
lopende slogans. Terwijl de liberale en ge- 
matigde socialisten leurden met abstracte din- 
gen als democratie en internationale vrede, 
concentreerden de communisten hun propa- 
ganda op vier punten 
Ie. vrede, dat betekende het abrupt beëindi- 
gen- van de oorlog, welks doeleinden de mas- 
sa nooit voldoende begrepen had; 
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£ZL et ts is onbegrijpe- 
lijk, dat vele overtuigde anti-communis- 
ten — ze//s in de Westerse wereld — 
zich somtijds laten misleiden door de 
voorgewende Russische verzoenings- 
pogingen ten opzichte van het gods- 
dienstig leven. 
In het kader van de geestelijke bestrij- 
ding van het communisme, biedt de re- 
dactie daarom — in een serie van drie 
vervolgartikelen ~- plaats aan een inte- 
ressante bijdrage van één harer mede- 
werkers over: Communisme en Gods- 
dienst. 
In het bijzonder aan de hand van de 
historische ontwikkeling gedurende de 
laatste 25 jaren, toont de schrijver ons 
aan, dat het communisme tot in zijn 
diepste vezels atheïstisch is. 

2e. land, het onmiddellijk vervullen van het 
verlangen der boeren om de bezittingen der 
grootgrondbezitters te verdelen; 

3e. brood, dat betekende het onmiddellijk op- 
heffen van de voedselcrisis in de grote 
steden; en 
4e. „alle macht aan de Sovjets", hetgeen de 
uitroeiing zou betekenen van de bureaucratie, 
medezeggenschap van het volk in het be- 
stuur en de waarschijnlijke opheffing van be- 
lastingen en verplichte militaire dienst. 

Noch de toekomstige dictatoriale structuur 
van de staat, noch Lenin's idee van het lei- 
derschap, noch de georganiseerde aanval op 
alles wat godsdienst was, werd ooit in de pro- 
paganda vermeld. De anti-godsdienstige hou- 
ding van de Sovjets werd door hun tegen- 
standers ook nooit als propagandamiddel ge- 
bruikt, omdat ook zij als partijen van een meer 
of mindere atheïstische inslag waren. 

Daarenboven kan men niet ontkennen, dat 
de communisten efficiënte en bekwame lei- 
ders bezaten. De partij had zich ontwikkeld 
volgens een schema, dat gebaseerd was op 
onherroepelijke subordinatie aan de leider en 
op het in de blinde aanvaarden der partij- 
doctrine. De leiders bezaten een opmerkelijke 
gave om concrete toestanden precies te analy- 
seren en om reële conclusies te trekken uit 
hun veronderstellingen. En wat zij zelve niet 
bezaten, vulden uitstekende organisatoren en 
propagandisten aan. 
De structuur der andere partijen was demo- 
cratisch. Geen eenhoofdige leider, wiens in- 
vloed boven alle twijfel stond. En geen van 
deze laatsten had dat intuïtieve begrip der 
werkelijkheid, hetwelk zo opviel in Lenin. 

De combinatie van deze factoren verklaart 
de zege der communisten. Toen zij een- 

maal aan de macht waren, begonnen zij ge- 
deelten van hun program te verwezenlijken, 
die in de loop van de machtstrijd waren dood- 
gezwegen en waarvoor bijgevolg geen goed- 
keuring van het volk aanwezig was. 
Zo lang hun maatregelen beperkt bleven tot 
de onteigening van bezittingen, opgehoopt 
door de hoogste klassen van de bedorven kei- 
zerlijke samenleving, ontstond er geen botsing 
met de wensen van het volk. 
Intussen werd de nieuwe orde geconsolideerd. 
De periode van kneedbaarheid was tenslotte 
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voorbij en Rusland kon vervormd worden 
naar het schema van het Marxisme. 
Dit strookte echter niet langer met de wen- 
sen van grote groepen uit het volk, doch dit 
was voor het nieuwe regiem niet langer be- 
langrijk. 
Zo ziet men, dat een statische maatschappij 
nu eenmaal genoegen moet nemen met een 
regeringsvorm, die zij koos tijdens de voor- 
afgaande crisis. 
Gelijkluidende verklaringen zou men kunnen 
geven voor een aantal gebeurtenissen, die 
plaats grepen gedurende de fascistische en 
nazistische revoluties respectievelijk in Italië 
en Duitsland, doch dit ligt buiten het bestek 
en de ons toegemeten plaatsruimte. 

Men heeft in de loop der jaren gepoogd, 
andere verklaringen voor het communis- 

tisch succes in Rusland te vinden, dan boven- 
staande explicatie, die berust op werkelijke 
en waarneembare faits et gestes. 
Uiteraard zijn deze verklaringen gekunsteld. 
Zo zijn er, die in het anti-godsdienstige fana- 
tisme der so'vjets een soort gedaanteverwisse- 
ling zien van de ingewortelde vroomheid van 
de Russische natie. Dit gezichtspunt zou ons 
ertoe brengen, de overwinning van het com- 
munisme te zien als een rechtstreekse voort- 
zetting der Russische geschiedenis, wat zij 
zeker niet is. 
Doch dit moet het einde zijn van dit artikel. 
Laat het voldoende zijn te weten, dat het 
communisme atheïstisch is tot in zijn meest 
verborgen vezels, ondanks voorgewende ver- 
zoeningspogingen ten opzichte van het gods- 
dienstig leven. De meedogenloos felle perse- 
cuties van vroeger en thans spreken een 
taal, die niet mag en kan misverstaan wor- 
den. 

Van der Waals 
op 4 Mei in cassatie 
EEN NIEUWE VERDEDIGER 

Naar wij vernemen, zal de zaak tegen 
de bekende V-Mann van Schreieder. 
de Rotterdammer Anton van der Waals, 
op 4 Mei behandeld worden voor de 
bijzondere Raad van Cassatie te 's-Gra- 
venhage. Van der Waals is ongeveer 
een jaar geleden door het B.G. ter 
dood veroordeeld. 
Als verdediger zal niet meer optreden 
mr. J. E. van der Starp, aangezien 
deze advocaat (die kortelings van zich 
deed spreken door de publicatie van 
zijn verwarde, tegen de Engelse re- 
gering gerichte brochure) wegens mis- 
dragingen, die op een ander terrein 
liggen, is geschorst. 
Op verzoek van de familie is als ver- 
dediger van Van der Waals toege- 
wezen de Amsterdamse advocaat mr. 
G. Jonker. Intussen zijn de cassatie- 
middelen reeds ingediend door mr. Van 
der Starp. De tegenwoordige verde- 
diger kan zich, indien wij juist zijn 
ingelicht, met de inhoud daarvan niet 
verenigen, zodat er wellicht alsnog een 
verbetering en aangevulde indiening 
zal plaats hebben. 
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Jacobus Lambertus Hordijk (Co} 

Geboren 5 September 1920 te Utrecht. 
Gefusilleerd 7 Januari 1945 te Limmen  (N.-H.). 

Metselaar. 

Hendrik Herman van den Brink <Paul) 

Geboren: 9 Maart 1899 te 's-Gravenhage. 
Overleden:  15 Januari 1945 te  Vianen. 
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r zyn mensen, die   altijd wachten   op een grote, vaag   in de verte    liggende taak, 
^ ^.terwijl zij nimmer de plichten zien, die voor de hand liggen. Het zijn de mensen, 

die wel een offer willen brengen als de te verwachten lof daarmede in overeen- 
stemming is, maar die zich schuil houden zodra er van een werkelijk offer sprake 
is. Zij voelden zich niet thuis in het verzet, want dat eiste enkel overgave, volledige 
overgave van alles wat men bezat, zonder enige berekening. 
Wat dit laatste betekende, hebben de twee mannen, wier sterven wij vandaag 
gedenken, getoond, toen zij hun leven gaven voor de vrijheid van hun land, hun 
gezin en voor allen, die dit lezen. Hun offer legt ons de plicht op om de vrijheid, 
die wij uit hun machteloze handen ontvingen, te behoeden als een schat, van 
hogere orde dan elk ander voorrecht, waarin wij ons heden ten dage mogen 
verheugen. 

V 

In de lange rij van onze gevallen verzetshelden neemt ook Co 
Hordijk een plaats der ere in. 

Reeds enkele jaren voor de oorlog leerde ik hem op ander ter- 
rein kennen als een sportieve jonge kerel. Het verwonderde mij 
in het geheel niet dat ik hem gedurende de oorlog in het ver- 
zetswerk weer ontmoette. Geruime tijd heeft Co zijn krachten 
gegeven in het L.O. en O.D.-B.S. werk. In beide verzetsorgani- 
saties heeft hij belangrijk werk verricht. Altijd stond hij klaar 
als er een beroep op hem werd gedaan. Geen moeite was hem te 
veel als het er om ging, de vijand afbreuk te doen. Met blijmoe- 
dig enthousiasme heeft hij zich aan het verzetswerk gegeven 
totdat hij op 2 December 1944 als gevolg van verraad werd ge- 
arresteerd. Een onderduiker, die door ons werd verzorgd, sloeg 
door na arrestatie door de Landwacht en was zelfs zo laf om 
het huis van Co aan te wijzen. Als gevolg hiervan werd Co 
diezelfde avond en ik de volgende dag gearresteerd. 
Wij werden overgegeven aan de S.D. en ingesloten in de ge- 
vangenis op het Wolvenplein te Utrecht. Toen wij bij het Maga- 
zijn op ons gevangenispakje stonden te wachten, vertelde Co 
mij dat er bij hem thuis een pistool was gevonden met munitie. 
Vanaf dat moment wist ik dat de zaak voor Co verloren was. 
Ik liet hem dit niet merken en sprak hem moed in. 
ledere keer dat ik hem echter zag tijdens het luchten, merkte ik 
dat zijn gezicht ernstiger en bezorgder stond. Hij heeft het 
ongetwijfeld zelf aangevoeld, dat zijn zaak er niet mooi voor- 
stond. In die tijd was het in het bezit hebben van een geladen 
pistool reeds voldoende om zonder vorm van proces op de lijst 
van de Todes-candidaten geplaatst te worden. De Duitsers 
hadden immers mensen nodig om te dienen als slachtoffer bij 
représailles. 
Ik ben er van overtuigd, dat Co in de gevangenis zich reeds op 
het ergste heeft voorbereid. Helaas heb ik in dé gevangenis 
slechts zo nu en dan een enkekwoord met hem kunnen wisselen, 
doch van zijn celgenoten heb ik later vernomen dat Co steeds 
in zijn Bijbeltje las en dat hij veel bad. 
Ik hoop dat hij, hierdoor gesterkt, de kracht heeft gevonden om 
zijn laatste gang te maken. Begin Januari 1945 werd hij naar 
Amsterdam vervoerd en op 7 Januari 1945 is hij op de pro- 
vinciale weg nabij Limmen, tezamen met negen anderen, gefusil- 
leerd bij wijze van représaille. Staande voor de lopen heeft ook Co 
Hordijk met zijn jonge leven een deel betaald van de prijs voor 
de vrijheid van ons volk. Het was deze vrijheid, die hem dwong 
om zich actief in te zetten in dienst van het verzet en waarvoor 
hij tenslotte, terwijl de vrijheid reeds gloorde in de verte, zijn 
hartebloed gaf. 
In eerbied en dankbaarheid gedenken wij het offer dat Co voor 
ons vaderland heeft gebracht. Onze deernis gaat uit naar de 
kleine familiekring waar hij zo node gemist wordt. Moge deze 
kring de kracht ontvangen om steeds in berusting te aanvaarden 
wat God beschikte. BERT. 

Hendrink Herman van den Brinf vestigde zich in 1922 
als dierenarts in Vianen. 

Hij stond buitengewoon hoog aangeschreven bij de boeren 
in zijn praktijk, omdat hij voor ieder behulpzaam was, die 
bij hem om raad en daad aanklopte. 
Van den Brink was een zeer goed en buitengewoon har- 
telijk collega, behulpzaam voor iedereen. Bovendien een 
goed vaderlander die mocht zeggen, wat we allen vaak 
gedachtenloos hebben gezongen: 

„Het Vaderlant ghetrouwe 
Blijf ik tot in den doet." 

Als illegaal werker van groot formaat deed hij alles wat 
de Duitsers schade kon doen en wat zij verboden. 
Hij spionneerde, hielp geallieerde piloten, werkte aan maat- 
regelen om de brug in Vianen te behouden als de Duitsers 
haar zouden willen vernietigen, werkte mede aan inbraken 
in distributiekantoren, zorgde voor voedsel voor illegale 
werkers, hielp op alle mogelijke manieren onderduikers en 
wist altijd een ieder, die in moeilijkheden was gekomen, te 
helpen, waarbij hij zelf abnormaal groot risico liep en veelal 
met eigen middelen bijsprong. 
Hier toonde hij wat hij voor zijn vrienden was: alles wat 
een mens, die de hoogste eisen aan zichzelf stelt, kon zijn.' 
Hij had zich voorgenomen zich onder geen voorwaarde te 
laten „uitknijpen" als de vijand hem te pakken zou krij- 
gen. Liever wilde hij zijn leven laten dan dat hij het risico 
zou lopen om bij de Duitse martelingen over anderen iets 
los te laten en hen zo in gevaar te brengen. 
Toen hij dan ook gearresteerd werd en op 15 Januari 1945 
in de pastorie te Vianen werd overgebracht, waagde hij 
alles op alles, omdat hij de Duitsers niet levend in handen 
wilde vallen. Hij schopte zijn laarzen uit, waarvan hij vroe- 
ger had verteld, dat hij in dergelijke omstandigheden daar 
niet snel genoeg mee zou zijn, sprong de Duitse wacht 
voorbij en vluchtte tot een Duitse kogel hem in het hoofd 
trof en een eind aan zijn leven maakte. Op enige meters na 
had hij een hoek bereikt, die hem enige kans op redding 
zou hebben gegeven. 
Aan Van den Brink de dank van zijn vrienden voor zijn 
onvergetelijke vriendschap en van alle Nederlanders voor 
de wijze, waarop hij in de strijd voor het vaderland op de 
bres heeft gestaan, op de meest eervolle wijze viel en een 
lichtend voorbeeld voor ons allen was. 
Een plechtig eresaluut voor hem, die zich opofferde.  Wij 
voelen de waarheid van het oude Bijbelwoord:  „Niemand 
heeft meer liefde dan deze, dat iemand zijn  leven  zette 
voor zijn vrienden". 
Daarom is hij een der grootsten onder onze groten. 



* De beste jaren van ons leven * 
(vervoig hoofdartikel) 

onmiskenbare schuld van de film. In het ver- 
slag, dat de N.R.C, van dit congres gaf, was niet 
te lezen wat men verstond onder het begrip 
„film" en zouden we kunnen aannemen, dat 
hier onder „de film" wordt verstaan, zoals deze 
zich in zijn ontwikkelingsgang heeft leren ken- 
nen. De filmproductie wordt geheel geleid vol- 
gens het systeem van vraag en aanbod, waarbij 
de smaak van het publiek de toon aangeeft en 
doorslaggevend is. Hier wordt dus schoonheid 
als winstbejag bedreven in een tijd 'waar realis- 
me en super-realisme „modern" heten te zijn. 
Wie bekend is met de maatstaven van de film- 
keuringscommissie, die bepaalt of Uw zoon of 
mijn dochter, volgens een bepaalde leeftijd, naar 
een film kan gaan, zal onmiddellijk inzien, 
dat deze filmkeuring zeer ontoereikend is. 
Is er nog iemand, die gelooft door het kwade 
te laten zien, het goede te bewerkstelligen? Het 
moet toch wel tot nadenken stemmen, dat er 
een Rooms-Katholieke filmkeuring en een 
Christelijke Film-Actie bestaan. ' 

In zoverre is dit filmcongres onvruchtbaar ge- 
bleken, dat het de onmiskenbare schuld yan 

de bekende moderne speelfilm niet heeft kun- 
nen ontdekken en vervult dit congres in onze 
ontredderde wereld geen functie van sociale 
strekking, behoudens deze conclusie: „men zal 
alleen op moeten passen, dat men geen surro- 
gaat-werkeilijkheid tevens aanvaardt." Verge- 
lijken we hiermede de verklaring in het kran- 
tenverslag dat, 
ten eerste:    de schuld van de film aan bederf 

van de jeugd niet was komen vast 
te staan, en 

ten tweede: het bestaan van zulk   een   zeden- 
bederf van stellig riiet onbevoeg- 
de zijde werd oetwist, 

dan heeft slechts de eerstgenoemde conclusie de 
twijfelachtige   waarde   van   een   gemoedelijke 
waarschuwing, waarvoor een congres van pro- 
fessoren niet nodig ware geweest. 

DE WEG TERUG. 

V oor ouders en opvoeders is het in deze tijd 
uitermate moeilijk de juiste houding te be- 

waren en de goede mening te vinden in een 
wereld waar éénmaal gevonden waarheden 
gemakkelijk devalueren, en is een wetenschap, 
die objectief genoemd wordt, maar niet door 
het geloof gedragen wordt, een gedoofd baken 
in de woelige zee. 
De oplossing van de hedendaagse problemen 
van de opgroeiende jeugd ligt in de eerste 
plaats in de levensopvatting van de oudere 
generatie, die alleen de weg terug kan wijzen 
door deze zelf te gaan. Deze weg is die, welke 
leidt naar de eenvoud en waarheid van het 
leven. Deze weg wordt gevonden door die men- 
sen, welke niet betekenisvol glimlachen wan- 
neer het woord „liefde" verklinkt, maar die dit 
woord in zijn wijdste strekking met hart en 
verstand'begrijpen. De glimlach van de anderen 
is verkregen na het geamuseerde aanschouwen 
van de kunstproducten van Hollywood, waar 
het huwelijk reeds tientallen jaren het dank- 
baar voorwerp is van een monster-kapitalisme, 
dat zijn weerga in de geschiedenis van de mens 
niet vindt. 

A. G. CORBETH Jr. 
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Losse nammers 20 cent 

OPEN   BRIEF 
Wie de illegale „Mededelingen" der 

LO. — een wekelijks orgaan voor de 
meer dan 10.000 medewerkers, 

samengesteld door het Centraal Bureau — 
naleest, zal omstreeks najaar 1944 een op- 
merking aantreffen, waarin het plan ter 
sprake komt om na de bevrijding een blaadje 
(vooral een blaadje) uit te geven. 
Dit plan is een feit geworden. Na enige tijd 
onder de naam „Mededelingen" aan de mede- 
werkers van LO. en LKP. gezonden te zijn, 
nèm het blaadje, dat toen door de grote 
vraag reeds een blad geworden was, de naam 
van de initiatiefnemer der organisatie „De 
Zwerver" aan. 

De ontwikkeling van zaken na de bevrijding 
toonde ons overduidelijk de noodzaak van 
dit blad aan. De taak was veelomvattend. 
Zuivering en berechting waren in volle gang 
en „De Zwerver" kon in algemene zin en in 
concrete gevallen invloed ten goede uitoefe- 
nen op de gang van zaken. Dit was intussenv 

slechts één zijde van zijn taak. Belangrijker 
nog was de publieke steun, aan de zaak der 
illegale werkers zelve te geven en in het bij- 
zonder de aandacht, die ,,De Zwerver" kon 
besteden aan de opbouw van de Stichting 
1940-1945 en aan de verbreiding van de 
Stichtingsdoeleinden. 
In meer algemene zin stelde de redactie zich 
tot taak de vriendschapsbanden tussen de 
medewerkers van voorheen te versterken en 
verder het Nederlandse publiek en in het bij- 
zonder de jeugd op de hoogte te stellen van 
de aard en de reden van het verzet, opdat ons 
volk niet zou vergeten, tot welke prijs het 
zijn vrijheid verkregen had, opdat de jeugd 
zou leren verstaan, dat het leven het volgen 
van een roeping en het staan voor een over- 
tuiging is, en dat dit offers kan vragen, die 

,men blijmoedig moet brengen.' 
Ook heeft „De Zwerver" het zich tot een eer 
gerekend de gevallen medewerkers te her- 
denken in het blad. 

„De Zwerver" heeft geen pluim op de hoed 
van het verzet willen steken. Te goed wisten 
wij, dat God in die bange jaren mensen ge- 
reed gemaakt had voor de strijd, mensen, die 
als 't aan henzelf lag, soms wel graag wilden 
deserteren; ja, dat Hij ook mannen en 
vrouwen geestelijk bereid maakte om het 
offer van hun leven te brengen. 
Bijzonder belangrijk vond de redactie het 
vraagstuk van de taak der illegaliteit na de 
bevrijding. Op dat punt was reeds in de be- 
zettingstijd bij de LO. en de LKP. een ge- 
vestigde mening, een mening, die ook in de 
Grote  Advies  Commissie  der illegaliteit na 

„DE ZWERVER" 
Prins Hendrikkade  152 Amsterdam-C. 
Telefoon:   Red. 44566    *   Adm. 41063 

de bevrijding teruggevonden werd. De taak 
der illegaliteit na de bevrijding was een af- 
lopende; zij was van tijdelijke aard. Een 
machtsfactor in ons volk te worden, lag de 
leidende kringen der illegaliteit verre. Veeleer 
zag men de noodzaak in, de illegale werkers 
aan te sporen, hun taak in ons volk als mede- 
burgers op zich te nemen, om zo de winst der 
bezettingsjaren effectief te maken. In die 
geest heeft „De Zwerver" zijn lezers steeds 
willen voorlichten. 
Toen het samengaan met het blad „De Vrije 
Stem" van de GOIWN. in 1947 een feit 
werd, bestond over de taak van „De Zwer- 
ver ' overeenstemming tussen de GOIWN. 
en de LO.-LKP.-Stichting. 

♦ 
Is men nu die taak aan de hand van het 
bovenstaande nog eens onder de loupe 

neemt, is het duidelijk, dat ook „De Zwer- 
ver" zelf slechts een voorbijgaande plaats in 
ons volksleven kon hebben. Wij zouden on- 
waarachtig zijn, indien wë niet bekenden, dat 
bij ons allen van tijd tot tijd de gedachte is 
opgekomen, of „De Zwerver" geen duur- 
zame taak zou kunnen krijgen.,Maar op de 
achtergrond is steeds de overtuiging blijven 
bestaan, die reeds in 1945 bij ons leefde, dat 
het karakter van afwikkeling, dat de verzets- 
organen kenmerkte, ook „De Zwerver" be- 
trof; dat op een goede dag „De Zwerver" 
zou moeten ophouden te bestaan. De keuze 
van die dag was vrij ruim, maar in het alge- 
meen dachten wij daarbij aan het tijdstip, 
waarop zuivering en berechting ten einde, of 
practisch ten einde zouden zijn; de dag, 
waarop de Stichting 1940-1945 een gevestig- 
de organisatie zou zijn; de tijd, waarin het 
niet meer nodig zou zijn, begrijpelijke, maar 
gevaarlijke neigingen van sommige onzer 
vrienden uit de bezettingstijd met betrekking 
tot een machtsvorming der oud-illegale wer- 
kers tegen te gaan; de dag, waarop het ge- 
denkboek der LO. en LKP. een feit zou zijn 
en in de huiskamer de rol van „De Zwerver" 
op het punt van de geschiedbeschrijving en 
de herdenking zou kunnen overnemen. 

* 
|ie dag is nog niet aangebroken, maar hij 
is door de LO.-LKP.-Stichting en de 

GOIWN. wel vastgelegd in de toekomst. 
Het eind van dit jaar zal „De Zwerver" op- 
houden te bestaan. 
Daarbij is gelet op de ontwikkeling van de 
speciale problemen, waarover „De Zwerver" 
zich verplicht achtte, van voorlichting te die- 
nen. De afloop dier'problemen zou de redac- 
tie, indien zij actueel wilde blijven, op andere 
terreinen brengen en dit zou niet stroken met 
het karakter van „De Zwerver". Zou de 
redactie zich anderzijds houden aan de oor- 

c AAH   ONZE   A BONN E'S 

spronkelijke opzet, dan is te verwachten, dat 
na verloop van tijd het aantal abonné's zou 
dalen tot een niveau, waarbij een sluitende 
begroting niet meer mogelijk is. 
Deze overwegingen hebben onder de ge- 
geven omstandigheden tot het besluit van de 
LO.-LKP.-Stichting en de GOIWN. ge- 
noopt. 
Vooruitlopend op de uitvoering van dit be- 
sluit en afgestemd op de verwachting, dat 
onze taak bij de voortduur sterker ingekrom- 
pen zal worden, is tevens besloten, vanaf 1 
Mei a.s. „De Zwerver" om de veertien dagen 
te laten verschijnen. Dit geeft ons tevens een 
waarborg, dat niet reeds in de loop van dit 
jaar door een onvoorziene afname van het 
aantal abonné's de financiële positie van het 
blad ongunstig zou worden. Deze maatregel 
geeft ons een besparing, die voldoende waar- 
borgen biedt. (De abonné's zullen vanzelf- 
sprekend naar evenredigheid een korting op 
de abonnementsprijs krijgen - zie pag. 2.) 
Dat deze besluiten ons zwaar gevallen zijn, 
zal men begrijpen. Dat wat goed en ver- 
trouwd is, zegt men niet gaarne vaarwel. En 
in het bijzonder niet, indien — zoals we ver- 
wachten — nog meer dan 10.000 abonné's 
tot de dag van opheffing getrouw zullen zijn 
gebleven. Al die overwegingen zijn talloze 
malen ook in onze kring in de discussie be- 
trokken, maar de slotsom was toch steeds, 
dat de argumenten, die tot opheffing noop- 
ten, de doorslag gaven. 

TLJTet groot genoegen en met voldoende stof 
■"- •''- voor copie zullen we dit jaar „De Zwer- 
vef'-stijl in stand houden en de inhoud min- 
stens handhaven op het peil, dat de lezers ge- 
wend zijn. Op dit punt behoeft niemanefzich 
bezorgd te maken. Wij zijn verknocht aan 
„De Zwerver" en zo zwaar als het afscheid 
ons zal vallen, zo enthousiast zullen we dit 
laatste jaar de kolommen vullen. „De Zwer- 
ver" zal niet als een nachtkaars uitgaan. En 
op goede gronden verwachten wij van onze 
lezers, dat zij tot het laatste nummer de be- 
manning van ons „Zwerverschip" zullen blij- 
ven vormen. Ja, wij vertrouwen zelfs, dat zij, 
die om de een of andere reden meenden, in 
de loop van dit jaar te moeten bedanken, ge- 
let op onze besluiten, op die mening zullen 
terugkomen. 
Als er weemoed zal zijn om het afscheid, laat 
het dan toch in een geest van herinnering zijn 
en blijven aan een blad, dat van het eerste 
tot het laatste nummer zijn roeping volgde, 
zijn lezers voldoening schonk en zijn her- 
komst getrouw was. 

De Int. Prov. Raad der GOIWN. 

Het Dag. Best. der LO.-LKP.-Stichting. 



JVlOCiiijkhcdcIl bij de opsporing van vermiste personen 
Zoals veel lezers bekend zal zijn, is inge- 

diend het ontwerp van wet inzake 
voorzieningen betreffende het opmaken 

van akten van vermisten. De bedoeling van 
deze wet is rechtszekerheid te scheppen t.a.v. 
het overlijden van gedurende de oorlog 
omgekomen personen, zulks i.v.m. huwelijken, 
erfrechtkwesties enz. van nabestaanden. Het 
is te verstaan, dat deze wet noodzakelijk is 
en allerwege toejuiching ontmoet. 
Een andere zaak is deze — en daar draait 
het in bovengenoemde brief om —■; 
Voor dat het overlijden bij authentieke akte 
rec/zfszekerheid verkrijgt, moet er zekerheid 
betreffende dat overlijden bestaan. Dat is 
tamelijk duidelijk. Wanneer iets, dat niet 
waar is, waar wordt verklaard en bovendien 
nog rechts wordt gesanctionneerd, dan 
spruit daar nu of later onrecht uit voort. 
Omdat een authentieke akte volledige bewijs- 
kracht heeft, wordter ook voor gewaakt, dat 
datgene wat er in wordt opgenomen, waar en 
zeker is en wordt in art. 227 van het Wet- 
boek van Strafrecht strafbaar gesteld, ieder 
die willens en wetens een valse opgave doet. 
En het is wel duidelijk dat, waar in het ge- 

I 

DE BETALING VAN HET 
ABONNEMENTSGELD 

BELANGRIJK ! I 

Na kennisname van het hoofdartikel 
in dit nummer, zal het duidelijk zijn, 
dat er ook administratief een regeling 
is getroffen voor de betaling van het 
laatste abonnementsgeld. 
Wij zijn er in geslaagd, een oplossing 
te vinden, die enerzijds de administra- 
tieve afwikkeling vereenvoudigt en 
anderzijds aan onze abonné's het ge- 
mak verschaft, dat zij met nog slechts 
één betaling aan hun verplichtingen 
kunnen voldoen. 

Er verschijnen dit jaar na 1 April 
nog 23 nummers, waarvan 1 nummer 
een dubbel exemplaar voor de Kerst- 
dagen is. Dit Kerstnummer is dan 
tevens het laatste nummer, dat wordt 
uitgegeven. 

Het abonnementsgeld is verlaagd over- 
eenkomstig het aantal exemplaren dat 
men minder ontvangt. 
Dit betekent, dat de volgende wijzigin- 
gen van de abonnementsprijs van 
kracht worden: 

I a. De normale abonnementen 
m Nederland en de zee- 
p o s t-abonnementen voor I n- 
d o n e s i ë worden verlaagd van 
f 4,50 tot f 3,—. 

b. De buitenlandse abonne- 
menten van f 6,—. tot f 4,—. 

c. Deluchtpost-abonnementen 
van f 13,50 tot f 9,— 

Door de betaling van deze bedragen 
verzekert men zich dus de toezen- 
ding van alle nog verschijnende 
exemplaren. 

Deze bedragen kunnen tot 15 April 
a.s. per giro (No. 109588), per postwis- 
sel of anderszins worden voldaan. In- 
dien de betaling op dat tijdstip niet 
heeft plaats gehad, dan wordt daarna 
een  kwitantie  aangeboden. 

N.B. Ter geruststelling van hen, 
die reeds vooruit hun abonnements- 
geld van 1949 — of zelfs in som- 
mige gevallen verder — hebben be- 
taald, zij vermeld, dat het teveel 
betaalde t.g.t. zal wprden gerestitu- 
eerd. 

I 

Dy schrijven van 17 Februari j.l. 
J-J heeft de Ned. Vereniging van 
Ex-Politieke Gevangenen (uit de 
bezettingstijd), welke vereniging 
zich in de eerste plaats ten doel stelt 
de belangen van de slachtoffers van 
verzet en politieke gevangenschap 
en van de nagelaten betrekkingen te 
behartigen, zich met een brief 
tot verschillende ministers gewend. 
De redactie van „De Zwerver" heeft 
gemeend, aan dit schrijven enige 
aandacht te moeten schenken in ons 
blad. 

'S. 

val van de vermiste personen zulk een enorm 
aantal akten van overlijden zal worden opge- 
maakt, dat overlijden van te voren vast dient 
te staan, zal de wet niet volledig haar doel 
voorbij schieten en in plaats van orde, chaos 
scheppen. Zou toch bij het inschrijven der 
akten enige lichtvaardigheid worden betracht, 
dan kan men er reeds van te voren van over- 
tuigd zijn, dat straks benadeelde of vermeend 
benadeelde partijen, een deel der Nederlandse 
bevolking in eindeloze procedures zullen 
wikkelen. Hier komt nog bij, dat — terecht — 
met de overlijdensakte de opsporingswerk- 
zaamheden zullen zijn afgesloten. Mocht nu 
later blijken, b.v. bij het aanhangig maken 
van een geschil, dat inderdaad de inschrij- 
ving van overlijden destijds te lichtvaardig 
is geschied, dan is het zeer de vraag of ver- 
dere opsporing nog mogelijk zal zijn. 

In dit licht stelt de brief van de N.V.E.P.G. 
ons wel voor enige vragen. In de eerste 

plaats valt het wel op, dat met niet al te veel 
waardering wordt gesproken over het infor- 
matiebureau van het Ned. Rode Kruis. Moet 
werkelijk worden aangenomen dat thans, na 
bijna vier jaren werken van dit bureau, nog 
niet alle daar aanwezige gegevens zijn be- 
werkt? 't Is haast niet te geloven! Indien dit 
zo is, dan kunnen inderdaad bepaalde statis- 
tische publicaties van dit buerau worden ge- 
wantrouwd. En evenzeer aarzelen wij dan 
ook te geloven dat, zoals het bureau meldt, 
gemiddeld per week 2000 overlijdensakten 
zullen kunnen worden opgemaakt. De brief 
van de N.V.E.P.G. zegt hiervan: 
„Hoogstens zal dit gedurende een vrij korte 
periode mogelijk zijn voor die, meer in het 
bijzonder Joodse groepsgevallen, zoals deze 
bijvoorbeeld behandeld werden door de 
Joodse afdeling van het voormalige Afwik- 
kelingsbureau Concentratiekampen voor So- 
bibor en later door de afd. J van het infor- 
matiebureau van het Ned. Rode Kruis voor 
de eerste twee jaren van Auschwitz." 
Doch ook deze groepsgevallen acht de 
N.V.E.P.G. bij lange na nog niet afgehan- 
deld. De na 1940 bij de opsporing gerezen 
moeilijkheden worden geacht een gevolg te 
zijn van onvoldoende internationale coördi- 
natie en voorts van het feit, dat te weinig de 
opsporing in handen was gelegd van des- 
kundige en verantwoordelijke' regerings- 
ambtenaren. 

Gunstig laat de brief zich uit over de 
in 1947 opgerichte Nederlandse Missie tot 
opsporing van vermiste personen, welke de 
opsporing met energie heeft aangevat met in 
betrekkelijk korte tijd verrassende resultaten. 
Het mag dan ook wel bevreemdend worden 
genoemd, dat over opheffing van deze dienst 
wordt gesproken. De N.V.E.P.G. acht ze 
voor de opsporing in de huidige situatie 
fataal. 
Tenslotte wordt aangedrongen de thans be- 
staande opsporingsdiensten samen te vatten 
tot één regeringsdienst. 

Wij zijn de laatste jaren zo langzamer- 
hand wel aan veel gewend geraakt. 

Maar het wil er bij ons voorshands niet in, 
dat men terzake van het werk der opsporing 
van vermiste personen zou overgaan tot op- 
heffing der Missie, wier werkzaamheden zo 
menigmaal met succes werden bekroond. 
We weten allen, dat dit werk nog niet vol- 
eindigd is; we weten ook, dat het offers 
vraagt. Maar dan offers, die niet te verge- 
lijken zijn met het offer, dat werd gebracht 
door hen, die hun leven gaven. 
Daarom is de verdere opsporing van vermiste 
personen een zaak van plicht voor ons volk. 

v       H. J. 
*= -■*. 

Statistieken liegen niet. 
Vele jaren geleden hebben wij ons 

vermaakt met de berekening van de 
man die ging natellen hoeveel dagen 
hij per jaar eigenlijk werkte. Van de 
vierentwintig uren wilde hij acht uur 
slapen en zich eveneens acht uren 
ontspannen. Dat waren bij elkaar 243 
etmalen, zodat er in een jaar nog 122 
etmalen voor arbeid beschikbaar bleven. 
Daar gingen echter 52 Zondagen, twee 
Kerst-, twee Paas- en twee Pinkster- 
dagen af. Rest 64 etmalen. Trek daar- 
van nog de 52 vrije Zaterdagmiddagen 
af en de drie weken vacantie, waarop 
ieder die zich uitslooft toch wel rechten 
mag doen gelden, dan blijven er nog 17 
dagen over. Voor het heen-en-weer 
trekken van en naar het werk mag 
gemiddeld zeker één uur worden ge- 
rekend, zodat over een heel jaar 16 
dagen kunnen worden afgetrokken. 
Blijft over 1 dag. En die dag, zei de 
steller van het verhaal, die dag valt 
juist op mijn verjaardag en dan werk 
ik niet. 
En nu blijkt in 1948 een Britse onder- 
nemer de Marshall-statistieken te heb- 
ben bestudeerd en hij komt tot de ont- 
stellende ontdekking dat door de 
dwangbuizen, waarin het Britse econo- 
mische leven is geperst het vrije onder- 
nemerdom bijna tot op de laatste draad 
is doorgeschroeid. 
„Wat de Marshall-deskundigen ook 
mogen becijferen, mijn gegevens zijn 
juister", zo schrijft hij aan een vriend. 
„Reken maar uit: de bevolking van het 
Verenigd Koninkrijk bedraagt 46 mil- 
lioen. Daarvan zijn 28 millioen onder 
de 18 jaar of boven de 63 jaar, zodat 
er 18 millioen overblijven. Daarvan 
werken er minstens 9 millioen in staats- 
bedrijven, 2 millioen in of voor het 
leger, 6,8 millioen zijn als ambtenaar 
werkzaam bij de administratie van de 
genationaliseerde bedrijven, bij de staat, 
de provincies en de gemeenten. Wat 
blijft er nu over? Niet meer dan een 
schamele 200.000. Maar daarvan zijn 
er 126.000 in hospitalen, krankzinnigen- 
gestichten, in de pools en de windhon- 
denrennen. Van de overblijvende 74.000 
zijn er 62.000 leeglopers, zwarte hande- 
laren en andere economische parasieten, 
die niet willen werken. Blijven er 
12.000 over, waarvan er echter, blijkens 
de statistieken 11.998 in de gevangenis- 
sen zitten. Zodat wij dus met z'n 
tweeën overblijven. En nu moet ik je 
eerlijk zeggen, dat het tijd wordt, dat 
jij ook eens gaat aanpakken, want ik 
ben het volkomen beu in m'n eentje het 
particulier initiatief draaiende te hou- 
den". HANEPOOT. 

Uit: Nw. Nederland) 



EEN KOigwzfUkettde 
TOESTAND 

V 
De ontwikkeling der gebeurtenissen rondom het probleem Indië, krijgt de laatste 

tijd zeer ernstige aspecten. Naar ons gevoelen ziet men dit thans vrijwel 
allerwege in Nederland in. Men kan die zorgwekkende ontwikkeling toetsen aan 
de toenemende guerillastrijd. de verandering van het moreel onzer troepen, de zich 
ten ongunste van ons wijzigende houding der federale leiders, het langzaam weer 
boven water komen der republiek en onze terugtochtsgevechten in de Veiligheids' 
raad. 
Dit alles hangt ten nauwste met elkaar samen en is het gecombineerde resultaat van 
vier jaren tasten naar een goede weg, zonder dat men daarbij een definitieve keuze 
maakte tussen twee onverzoenbare standpunten, in 't kort geformuleerd als: „Weg 
met Soêkarno" en „Leve Soekarno". De rol, die Engeland aanvankelijk en de 
Veiligheidsraad daarna — vooral Australië en Amerika — in dit alles speelden, 
beïnvloedde de toestand in ongunstige zin, maar beheerste het vraagstuk niet. 
Beslissend   was   onze   houding   ten   overstaan van de republiek. 

m eeds lang geleden hebben wij op 
ernstige voortekenen gewezen en 
gewaarschuwd voor een geblind- 

' doekt optimisme, voor een negatie 
van de consequenties van de gang van zaken. 
Dat vooruitzien was niet zo moeilijk. Wij 
waren deze jaren als een ezel tussen twee 
hooibergen en omdat we ze beide wensten, 
bereikten we ze geen van beide. De keuze 
was: Afrekenen met de republiek van Soe- 
karno c.s. en herstel van het gezag in Indië, 
of erkenning van deze republiek in volle 
rechten. Ons hart heeft, om allerlei redenen, 
gebalanceerd tussen deze twee posities. 
Over het algemeen was 't zo, dat we begon- 
nen met flink te zijn (niet praten met Soe- 
karno; de republiek een les geven; Djokja 
bezetten, de republiek opruimen en Soekarno 
van het menu) en al gaande milder werden 
en concessies deden, tot de toestand onhoud- 
baar werd, waarna we weer flink werden. 
Ogenschijnlijk bracht deze gang van zaken 
in grote lijnen een verbetering mee. In feite 
verergerde de toestand echter voortdurend. 
Het ontbreken van duidelijkheid met betrek- 
king tot de republiek en de toenemende in- 
menging van de Veiligheidsraad, maakten 
Soekarno bij alle schijnbare nederlagen ster- 
ker. De kansen, die hij zichzelf door wanbe- 
heer in Djokja niet kon scheppen, kreeg hij 
nu dank zij onze aarzeling thuisbezorgd door 
de Veiligheidsraad. Deze slimme oosterling 
heeft verstaan, wat hij kon winnen bij onze 
onduidelijkheid en onbeslistheid, bij ons la- 
veren tussen twee contrasterende standpun- 
ten. Met grote bekwaamheid heeft hij con- 
cessie op concessie afgedwongen, daarbij 
iedere mogelijkheid om in het internationale 
vlak terecht te komen, uitbuitend. 
De hoofdlijn is deze: Soekarno, die (zonder 
wapens en macht, maar met intelligentie) 
Nederland op de knieën dwingt, de federale 
leiders aan zijn zijde manoeuvreert en de 
Veiligheidsraad als een schild tussen zich en 
ons weet op te heffen. 
Dat we de vruchten der tweeslachtigheid 
plukken, hebben we de afgelopen maanden 
in het bijzonder kunnen ervaren. In Decem- 
ber trok ons leger, de Veiligheidsraad en zijn 
C.G.D. negerend, naar Djokja ten einde in 
de republiek het wettig gezag te herstellen 
en Soekarno c.s. aan de kant te zetten. De 

Ingezonden Mededeling.' 

^aiTfspii-iia bevrijdt 
U v&ia kou en pijn! 
Koker a 50 tabletten 75 cent in allé wei- 
voorziene  Apotheken en  Drogisteiijen 

actie slaagde uitmuntend. Welnu, twee 
maanden later zijn we zover, dat we de Vei- 
ligheidsraad en zijn commissie (die thans uit- 
gebreider opdrachten heeft) te hulp roepen 
om de zaken te regelen, dat Soekarno weer 
op het toneel verschijnt en de pas markeert, 
dat de federalen hem bijvallen. Nog is de 
republiek niet hersteld, maar dat staat onder 
deze omstandigheden automatisch op het 
programma. 
Toegegeven, dat de reactie van de Veilig- 
heidsraad op de tweede actie een zware, niet 
voorziene pil voor ons was, maar die is dan 
nu toch langzamerhand ingeslikt en daarmee 
zijn we in politieke zin aan het eind van ons 
latijn. We zijn in de slotfase van het Indische 
probleem en we zijn daarbij, ondanks het 
succes der tweede actie, in de slechtste po- 
sitie, die men zich denken kan; zij, die tot 
nu toe in Indië aan onze zijde stonden, staan 
thans aan de andere kant of zijn onderweg 
daarheen "De gelaten Soekarno beheerst het 
veld. 

De zekerheid, dat de Veiligheidsraad vol- 
houdt, dat de republiek boven water 

komt, dat de federalen omvallen en dat Ne- 
derland nog steeds niet weet welke hooiberg 
't zal zijn, heeft de guerillastrijders een enor- 
me stimulans en heeft onze troepen een enor- 
me morele knauw gegeven; zij voelen het 
einde naderen. En dat is het militaire aspect 
van dit ogenblik. 

Het schijnt, als men een serie brieven van 
militairen, opgenomen in V.N. en ,,De 
Groene" leest, zo te zijn, dat onze troepen 
zeer ruw en meedogenloos en soms zelfs 
uitermate wreed optreden. 
Wij willen van die brieven iets zeggen. 
Ze zijn alle anoniem. Deze lafheid — die één 
schrijver zelfs erkent — decimeert de waar- 
de der brieven. De anonimiteit heft de per- 
soonlijke verantwoordelijkheid op en de 
schrijver kan dan overdrijven zoveel als hij 
wil. Wie ernstige bezwaren heeft tegen de 
gang van zaken, moet zijn bezwaren langs 
de ordelijke, militaire weg lanceren en alle 
risico's, eraan verbonden voor zichzelf, dur- 
ven dragen. Dat toont karakter. 
In de brieven wordt herhaaldelijk een verge- 
lijking gemaakt met het optreden der Duit- 
sers in ons land en onze troepen komen er 
dan ongunstig af. Afgezien van het feit, dat 
de Duitsers ten onrechte hier waren en onze 
troepen terecht in Indië, wat de schrijvers 
negeren, vergeten ze met name, dat de gue- 
rilla's onze troepen belagen en in sluipmoor- 
den uitmunten. Het Nederlands verzet deed 
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Juristenblad van 5 Maart j.l. het 

onderstaand artikel met het daarbij ge- 
plaatste commentaar van de redactie. 

„RECHTSHERSTEL". 

Lites finiri oportet 1) en als wij zien, dat 
— naar buiten —' economische en politieke 
contacten worden gezocht met het volk, 
welks naam nog aan talloze landgenoten als 
een vloek in de oren klinkt, terwijl daarnaast 
■— in het eigen land — weer plaatsen worden 
ingeruimd aan hen, die bij de overweldiger 
heul en voordeel zochten, dan behoren wij 
—■ hoe zwaar het ook moge vallen —, te 
begrijpen, dat ook aan deze „geschillen" een 
eind behoort te komen, omdat het maatschap- 
pelijk leven dit nu eenmaal eist. 
De bekende uitgeverij Tjeenk Willink 6 
Zoon te Haarlem heeft ons haar voorjaars- 
catalogus toegezonden en op pagina 7 van 
dat keurig verzorgde boekje zien we de derde 
druk aangekondigd van „De Faillissements- 
wet" van Mr. Dr. H. F. A. Völlmar. Het is 
natuurlijk des uitgevers goed recht om zulk 
een aankondiging met een aanbevelende cri- 
tiek uit de vakliteratuur op te smukken, maar 
dat in dit geval een beoordeling van juist 
wijlen Mr. A. J. Marx — furore barbarorum 
occisus 2) — werd uitgekozen, lijkt me zelfs 
in deze tijd van vergeten en vergeven meer 
zakelijk dan smakelijk. 

L. J. DE HAAN. 

Wij plaatsen deze opmerking* met grote in- 
stemming. Uitgevers zijn handelslieden, maar 
ook een handelsman behoort zich binnen 
zekere grenzen van goede smaak te houden. 
Met de uitspraak van de inzender in zijn 
eerste alinea gaan wij slechts accoord in zo- 
verre zij als boutade bedoeld is. Natuurlijk 
„lites finiri oportet"1), maar met deze spreuk 
is nog niets gezegd over het tijdstip waarop 
dit geschieden moet, en zij, die denken als 
inzender en wij, moeten zich verzetten tegen 
de neiging van „een spons er over". Het 
maatschappelijk leven eist niet, dat de colla- 
borateurs en profiteurs bij hun reclassering 
gesteld worden in een staat, waarin zij gezag 
uitoefenen over personen, die zich als goede 
vaderlanders hebben gedragen. 
Wij hoorden laatst van oud-illegale strijders, 
die op grond van ondervinding, schromen om 
bij sollicitaties gewag te maken van hun eer- 
vol verleden, uit vrees, dat de man, bij wie 
zij solliciteren, een vriend der Duitsers in 
oorlogstijd is geweest. Daartoe heeft ons de 
verkeerd begrepen barmhartigheid gebracht! 

Red. - B. 

Het verheugt de redactie van „De Zwer- 
ver", dat een gezaghebbend blad uit niet- 
illegale kring, als het Ned. Jur. blad, de 
verhoudingen op het punt van verzet en 
collaboratie zo juist stelt. 
Dit verdient onze aandacht en instem- 
ming! 

!) Er moet een eind komen aai. de strijd. 
2) Gevallen door de woede der barbaren. 



Herinneringen 
van een Joodse onderduiker 

WE  BOUWEN  EEN  PLAGGENHUT. 

We vinden naar ons dunkt een geschikt 
plekje, even tussen de afscheiding 
tussen eiken- en dennenbos. Hier staan 

de bomen ongeveer een halve meter van elkaar. 
We monsteren onze uitrusting. Drie messen, 
zegge en schrijve drie, dat is alles. Voor de 
zoveelste maal zien we elkaar aan. Ieder leest 
het hopeloze van het geval in de ogen van .de 
ander. Tot Adolf de knoop doorhakt. Resoluut 
zet hij zijn mes in een boom en maakt de eer- 
ste inkerving. Wij volgen hem. Bakenen af, 
meten en passen. Vaag hebben we een idee 
van zo'n plaggenhut in onze kop. Ons blijkt, 
dat er minstens vijftig dennenbomen met een 
doorsnee van plus minus vijftien tot twintig 
centimeter en een hoogte van een meter of drie 
moeten worden verwijderd. 
Een buigt de boom en een ander snijdt wortels 
door en zo valt na eindeloos prutsen de eerste 
boom. Een luid kraken kondigt het einde aan 
van een stevige den, die, had ze kunnen zien, 
stomverwonderd zou zijn over onze aanwezig- 
heid hier en meer nog wellicht om het schen- 
den der natuur. Het is niet anders, de harde 
noodzaak om te leven, maakt ons tot vandalen 
tegen wil en dank. Terug naar de oertijd, en 
dat in de zogenaamde verlichte eeuw. 
Rusteloos werken we door. De ene boom na de 
andere valt aan ons wroetend mes ten prooi. 
De vrouwen sjouwen ze weg. Wij nemen een 
nieuwe, telkens wachtend op het effect van het 
•neervallen. Allen zijn we van mening, dat we 
vandaag nog ontdekt worden. Dit lawaai moet 
immers iedere voorbijganger horen. 
Allengs breekt de zon door. De vrouwen voelen 

1    **!   i ia %II>HIIH 

A. egen 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 zesde ver- 
volg 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. 

s 
zich wat behagelijker. Nog een uurtje, dan 
komt Bertus. Hij zal ons zeker van alles op de 
hoogte brengen, en ons tevens vertellen, hoe 
het bij hem gegaan is. 
„Zeg hii, help eens een handje, ik heb er hier 
een,   die  vertikt   het   gewoonweg.    Met   geen 
mogelijkheid krijg ik er beweging in." 
„Ja, we komen al." 
„Iets meer buigen, dan kan ik met mijn hand 
er tussen." Het lukt, mijn hand graaft zich bij 
iedere buiging iets verder onder de wortel. Ein- 
delijk krijg ik de dikste wortel vrij. Nu is het 
het werk van een ogenblik en ook dit halsstar- 
rig boomke moet het onderspit delven. 
De tijd verstrijkt. Jassen, dassen, enz. hangen 
al lang in een boom. Het ongewone werk maakt 

Een historisch verhaal 

ons warm. De zon, die onze stemming aanmer- 
kelijk verbetert, heeft inmiddels bijna haar 
hoogste punt bereikt. Rondom is één en al schit- 
tering van de ontelbare stukjes rijp, die al 
smeltend weerkaatsen in het gouden licht. Hoe 
onnoemelijk mooi is toch de natuur hier. En al 
zijn we met onze gedachten ook bij heel andere, 
wrede dingen, toch ontkomen we niet aan de 
schoonheid van onze omgeving. 
Het werk vlot niet meer. Onze handen zijn 
hopeloos kapot en dan is er de gestaag opkomen- 
de honger. We hebben sinds gisteravond niet 
meer gegeten. 

„EEN STUKKIEN IN DE LINKER HAND". 

Hé, vrouwvolk, is er niemand van jullie die 
iets eetbaars bij zich heeft?" „Nee jongens, 

we hebben niets. Het enige eetbare is een twee- 
literfles met vlees. Je kunt nooit weten, en die 
heb ik voor alle zekerheid maar in het mandje 
gestopt. Als Bertus komt, kan die hem thuis 
misschien wel even klaarmaken." 
„Maar dan krijg je het voor morgenvroeg niet 
terug. Mag ik eens zien, dat geval?" 
Met een triomfantelijk gebaar komt dan een 
fles vol met schapenvlees uit het mandje. Eén 
van ons neemt het aan, bekijkt het en voor dat 
iemand ook maar een moment tijd heeft voor 
tegenwerpingen is de ring aan kant, het deksel 
incluis en het eerste stuk zit aan het mes. 
„Wie?" 
We scharen ons rond de verdeler. Negen stuk- 
ken met het koude harde vet er nog aan, wor- 
den gelijk slagroom verorberd. Dat is nu met 
recht „een stukkien in de linker hand." En 
welk een linkerhand. Een mengsel van bloed 
en zand maakt, dat je geen vel meer kunt zien. 

Een Iw.d kraken 

kondigt het einde 
aan van een 
stevige den. 



Mag hem niet hinderen. En later, toen we weer 
een dak boven het hoofd hadden, naar omstan- 
digheden weer goed konden eten hebben we het 
er vaak over gehad, en samen waren we van 
mening, dat deze maaltijd, ondanks alles, de 
beste is geweest, die we ooit hebben gegeten. 
Nu is het drie uur en nog steeds geen Bertus. 
Wat zou er zijn, er moet iets zijn, want Bertus 
is de man van afspraak en tijd. 
Wat ie zegt doet ie. 
„Snap je nu, dat Bertus er nog niet is?" ver- 
tolkt een onzer aller gedachten. 
„Och, hij komt wel, je moet niet vergeten, dat 
hij  niet zo gemakkelijk in het bos kan komen 
overdag." 
„Ja dat is zo. Niemand mag hem zien. Misschien 
valt het al wel op, als hij het bospad oprijdt." 
Werk is de beste afleiding voor onzekere gemoe- 
deren, dat blijkt ook nu, want als we een poos- 
je zijn bezig geweest, heeft de dag toebereidse- 
len gemaakt tot vertrek om plaats te maken 
voor de door ons zo vurig begeerde schemering. 
Toegedekt met alles wat we aan spullen bij ons 
hebben, zitten we op de open plaats, die we 
vandaag hebben gemaakt. Steeds fluisterend 
opperen we onze plannen. Hier en daar breekt 
het licht door van een ster aan de nu grijze 
hemel. Wat zal de avond ons brengen? 
We wachten machteloos en moedeloos, wachten, 
niets wat we beter hebben geleerd en in de 
toekomst, zo mogelijk, nog beter zullen leren. 
„Kun jij je dat indenken, daar zit je nu op 5 
km. van je huis, verscholen voor practisch alles 
wat leeft. Idiote wereld, zo dichtbij en toch zo 
veraf." 

ER KOMT HULP. 

T n de verte horen we het blaffen van een 
■l hond. We spitsen onze oren. Ja warempel er 
nadert iets. Een fiets. Allen staan op om toch 
vooral goed te horen. En dan, o gelukkig, komen 
de eerste regels van Sarie Marijs, tot ons. Dat 
is Bertus. We zijn niet meer te houden. Ieder 
baant zich een weg door de struiken. Eén 
schreeuwt er nog: „Voorzichtig!"; geen baat 
echter. 
Wij jongeren bereiken het eerst de rand van het 
bos, waar inderdaad Bertus al achter een boom 
verscholen staat. Juist als we hem dan met vra- 
gen willen bestormen, zien we even achter hem 
nog iemand. Wat zal dat nu weer betekenen? 
Vragend wenden we ons tot Bertus. „Ja, ga 
maar kijken, je kent haar wel." Inderdaad, ik 
ken haar wel en de anderen zullen haar leren 
kennen. Het is Gien, een naam, zonder welke 
we ons het bos niet meer kunnen denken. Gien, 
die ons tot de bevrijding heeft bijgestaan door 
dik en dun. Die van geen wijken wist, die een 
heldin was in de beste zin van het woord, die 
klaar stond overal en te allen tijde, waar een 
mens in gevaar was. — We verdringen ons om 
hen en bij stukken en brokken vernemen we, 
waarom ze zo laat zijn. 
„De hele dag zijn de controleurs bij me geweest 
en morgen komen ze nog weer. Vannacht nog 
moeten we alle zakken met metaal in de grond 
hebben. Slapen jullie vannacht weer in het kip- 
penhok en dan morgenvroeg voor het licht 
wordt, weer terug, 'k Heb hier warme koffie, 
drink daar eerst een slok van." 
Dan besluiten we samen aan de slag te gaan, 
terwijl dan de vrouwen kunnen gaan slapen. 
„Morgen zal ik een kar met bouwmaterialen 
voor jullie klaarzetten en als alles goed is, kom 
ik jullie helpen, zo gauw je een gat hebt ge- 
graven. Wacht nog een half uur en ga dan 
naar mijn huis of hebben jullie andere plan- 
nen?" Dat was Bertus, dat laatste, ook onze 
mening vragen. In de twee jaren, dat hij ons ver- 
zorgde, heeft hij altijd alles in overleg met ons 
gedaan, meermalen zijn plannen wijzigend naar 
ons oordeel. Zo was Bertus, doodgewone kerel 
uit het volk, begrijpend de noden van anderen. 
Nooit heb ik bij hem 't gevoel gehad, en naar 
ik geloof geen van ons allen, dat ik duiker was, 
duiker, d.w.z. mens zonder stem, schaduw van 
jezelf. Altijd was hij er op uit om je gevoel van 
eigenwaarde te sterken, je te laten zien, dat je 
een mens was, wiens rechten enkel door een 
verdierlijkt stuk volk werden belaagd, een 
mens, en als zodanig voor hem een gelijke. — 
Zonder licht fietsten we langs het smalle paadje 
naar Valthe. Het loopt tegen 9 uur. Het fiet- 
sen is hier heerlijk. In lang heb ik niet zo on- 
gedwongen geleefd en met begeren zuig ik de 
boslust in mijn longen. We stappen af, drukken 
elkaar de hand. 

Tot kijk jongens, hou je taai. Daag." Even 
nog luisteren we naar het wegebbende ge- 

luid van haar heengaan en dan zet ik full speed 

Toen op 29 September 1947, dus ruim 
twee jaar nadat '40-'45 openlijk haar 

werk begon, de Wet Buitengewoon Pensioen 
in werking trad, werd een belangrijke fase 
afgesloten en begonnen we de geschiedenis 
te maken van het volgende hoofdstuk. 
De eerste periode kun- 
nen we karakteriseren 
als de tijd waarin de 
kleine moest leren 
lopen. En zoals dat 
altijd gaat is de gang 
in 't eerst wat onzeker. 
Er moest bij de bevrij- 
ding een apparaat 
worden opgebouwd 
dat direct een grote 
taak te verwerken kreeg. Daarvoor was een 
groot aantal - medewerkers beschikbaar, dat 
vasthield aan de reeds omschreven belofte 
en bezield was met enthousiasme, maar 
dat de opleiding en ervaring in sociaal werk 
voor een groot deel miste. Toch zijn we 
door deze moeilijke periode heengekomen 
zander al te veel vallen en opstaan, dank zij 
de grote toewijding waarmee de medewerkers 
hun taak hebben aangevat. 
We kunnen het ook anders zeggen. Er was 
een groot aantal medewerkers vanuit de 
bezettingstijd, dat toen reeds gezinnen en 
onderduikers had verzorgd. Men zette 
na Mei '45 het nog nodige werk voort, maar 
nu legaal. Die overgang nu van illegaal naar 
legaal is volbracht zonder al te veel schokken. 
We moesten weer leren niet op eigen houtje 
of in kleine kring te werken, maar in groter 
verband. 
Er worden nu andere eisen gesteld aan ons 
werk, vooral wat de financiële verantwoor- 
ding betreft. De administratie moet zo een- 
voudig mogelijk zijn, doch wel zo dat de her- 
komst en besteding der gelden duidelijk blijkt. 
Zodra we pensioenen gaan uitbetalen, heb- 
ben we bovendien ons te richten naar enkele 
eisen die de Overheid stelt. 
Die Pensioenwet is niet zo maar ineens tot 
stand gekomen. Daar gingen veel besprekin- 

gen aan vooraf. De Stichting mag het als een 
vrucht op deze besprekingen zien, dat bij de 
aanbieding van het Ontwerp van Wet aan 
de Volksvertegenwoordiging bleek, dat de 
leidende gedachte van '40-'45 in dit ontwerp 
tot uiting kwam en dat de Memorie van Toe- 
 lichting    aanving    met 

5 uitdrukkelijk dit uit te 
spreken. 
In deze wet nu is ook 
aan de Stichting een 
taak toegewezen en bij 
de uitvoering heeft zij 
verschillende opdrach- 
ten te vervullen, terwijl 
als regel ook de uitbe- 

       taling   van pensioenen 
via haar geschiedt. Ik acht het een gelukkige 
omstandigheid dat Overheid en particulier 
initiatief samengaan en de Overheid zo'n 
groot vertrouwen stelt in ons apparaat, dat 
dit bij de uitvoering ingeschakeld is. Dat ver- 
trouwen moeten we zien te behouden door 
serieus de ons opgedragen taak te volbrengen. 
We zijn hiermee meteen in de tweede fase 
gekomen en dat demonstreert zich duidelijker, 
naarmate het aantal beslissingen van de Bui- 
tengewone Pensioenraad toeneemt. 
Deze Raad heeft de Wet toe te passen, maar 
heeft wel zoveel begrip getoond voor de be- 
langen der verzetsslachtoffers, dat er een 
hartelijke samenwerking is gegroeid tussen 
Pensioenraad en Stichting, waarover we ons 
slechts kunnen verblijden. 
Nu alle pensioendossiers moeten worden ge- 
reed gemaakt, wordt door '40-'45 nog onder 
hoogspanning gewerkt om alles op tijd klaar 
te krijgen. Het zal nog wel geruime tijd duren 
voor op alle pensioenaanvragen een beslis- 
sing is genomen, doch gezien de aanvanke- 
lijke resultaten hebben we goede moed, dat 
voor het grootste deel van onze verzorgden 
een bedrag wordt vastgesteld dat onze uitke- 
ringen nabijkomt en misschien zelfs in som- 
mige gevallen overschrijdt. 

(Wordt vervolgd.) 
Middelburg. F. HUSON. 

koers naar Bertus. — Ik was in Emmen. Drie 
luttele woordjes, maar voor mij, die er ben ge- 
boren en getogen, van een inhoud, die niet te 
beschrijven valt. Laat ik er niet over uitwijden. 
Nog een schepje er bij en weldra zie ik het licht 
in Bertus' schuur branden. Ik ben benieuwd 
hoe het gegaan is tijdens mijn afwezigheid en 
wat mijn makkers nu zullen doen. Zo, even 
kijken en luisteren, of er vreemden zijn. Nee, 
alles veilig. 
„Goei, hoe gaat het hier." 
„Ah"mooi, al weer terug? Je komt net op tijd 
kerel, laten we nog een bakkie troost binnen- 
halen en dan maar eens zien, hoe het op het 
veld gaat." Net wordt er op de deur geklopt, met 
als gevolg, dat ik binnen een seconde verdwenen 
ben. Ik hoor aan de stem, dat het de bakker is 
en besluit om maar vast naar het hok te lopen, 
ongeveer 500 meter. Op mijn kloppen doet 
iemand open en met één oogopslag zie ik, dat 
het hier mis is. Bij een roodgloeiende kachel 
liggen mijn beide vrienden half ontkleed op een 
bos stro. Als ik dichterbij kom zie ik het: over- 
werkt. Drie dagen onder de blote hemel in weer 
en wind en daarbij hard werken met als toe- 
spijs vanavond een paar duizend kilo koper ver- 
sjouwen, dat is tenslotte iets, wat de beste wer- 
ker moet afleggen. Ik leg één van de jongens 
even goed neer, stop de andere onder een paar 
zakken en vertel van mijn reis naar Emmen 
en hoor tevens de wedervaren hier. Na een uur 
komt Bertus, ziet in het rond en begrijpt, dat 
de jongens niet meer kunnen. 
„Zo Ab, dat wordt een knap putje werk voor 
ons beiden jong. Hoe is het, fit?" „Ik wel Ber- 
tus." „Vooruit dan maar." De kar zetten we 
op de weg, — naar het hok rijden gaat niet van- 
wege de sporen — en dragen de zakken van het 
kippenhok naar de kar. Ruim twintig zijn er nog. 
De lichtste wegen zo ongeveer 75 Kilo. Bertus 
zet ze, als waren het zakken met veren, op zijn 
sterke armen. Ik heb er grote moeite mee. Hy 

draagt er twee tegen ik één. Geweldig, wat kon die 
kerel bergen werk verzetten. Zes gaan er telkens 
op een kar. Aanzetten, rug krommen en zo naar 
het gat, waar we ze afladen. Drie uur zijn we 
aan het werk en het is.twee uur als we dood- 
vermoeid naar huis lopen om voor de korte 
nachtrust nog even een kop koffie te drinken 
en de plannen voor morgenvroeg te bespreken. 
„De kar staat opgeladen, 4 pakken stro, een 
telefoonpaal, 50 ijzeren palen, gaas, stutten, ste- 
nen en 3 schoppen. Denk vooral aan het stro, dat 
er niets aan de takken blijft hangen en die paal 
zal ook moeilijk gaan. 't Lijkt me het beste, dat 
je dat ding maar schuift met een paar man. 't 
Kleine spul, zoals hamer en nijptang, spijkers, 
enz. neem ik morgen mee, als ik jullie kom hel- 
pen." 
„Fijn en kom zo vroeg mogelijk, want eerlijk 
gezegd Bertus, ik weet niet hoe het de anderen 
gaat, maar „ik zie me er een gat mee in de kop 
hoor." En dan, 'k ben bang, dat we binnen twee 
dagen ontdekt zijn." — „Nee Ab, dat bekijk je 
verkeerd, ik garandeer je, dat, als je 't eenmaal 
voor elkaar hebt, je 't veiligst plekje als duiker 
hebt gevonden. Begrijp goed, niemand komt in 
zo'n dichtbegroeid bos en je hebt tevens het 
voordeel, dat, als je er werkelijk ontdekt wordt, 
je nog altijd de benen kunt nemen; iets, wat je 
in huis nooit zal gelukken. Nee kerel, maak je 
geen zorgen, daar komt niets." Daar komt niets, 
dat is zijn vaste gezegde geworden. Zijn troost- 
woord voor ons allen. 
„Kom, ik ga nog een poosje maffen. Tot kijk 
hoor. Slaap ze." Als ik terugkom zijn de 
meesten nog wakker. „Hoe ik het afgelopen?" 
„'t Zit er in. Bertus kon het alleen wel." Dan 
kruip ik ook in het hoekje achter de kachel, 
geradbraakt bijna. Eens zien, of Morpheus me 
voor een paar uurtjes wil opnemen. 

(wordt vervolgd) 
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DE CENTRALE BEGRAAFPLAATS TE LOENEN 
Oorlogsgraven, de wereld van onze tijd 

is er vol van en, laten we het elkaar maar 
eerlijk bekennen, we trekken er ons zo 
bedroevend weinig meer van aan. Het is be- 
nauwend zo snel we vergeten. Wat denken 
we nog aan hen, die hun leven offerden opdat 
wij zouden leven? 
Maar moeten we dan steeds weer herinnerd 
worden aan de Meidagen van 1940, aan 
namen als Buchenwalde en Vught, Bergen- 
Belsen en Amersfoort, Dachau en Wester- 
bork? Aan de Java zee en aan de Burmaweg 
en al die andere plaatsen, waar hel en duivel 
vrij spel schenen te hebben? 
Oorlogsdoden, wat doen we er voor? Blijft 
het bij één of twee maal per jaar een paar 
minuten stilte, meer of minder gedachteloos, 
iftet misschien wat sentimentele ontroering 
over een bewegingloos staande erewacht of 
door het in de avondschemering plechtig 
wegstervende dodensignaal: „The Last 
Post"? En dan weer verder, het moeilijke 
leven in met zijn verdriet, zijn desillusies, zijn 
zorgen en de dreiging van een nieuwe oor- 
log? Is daarmede voor ons, mensen van 1949, 
de gedachtenis van de doden beëindigd? 
„Oorlogsgraven?", zo zei ons de redacteur 
van een grote krant, „de mensen willen er 
niets meer van zien en niet meer over lezen. 
Vijf jaar lang stonden ze voor de dreiging 
van de dood, nu willen ze wat anders." 
„Oorlogsgraven? Iets voor oud-illegalcn om 
warm voor te lopen", is het oordeel van een 
ander. 
En toch is de verzorging van het oorlogs- 
graf een taak van het Nederlandse volk in 
zijn geheel, maar voor ons in het bijzonder. 
Het is een eretaak en een ereplicht, voor U 
en voor mij. 

In het centrum van ons land, midden op de 
Veluwe, ligt het dorpje Loenen, een vacan- 

tic-rustoord bij uitnemendheid. Hoevelen 
hebben geen prettige herinneringen aan heer- 

op 15 Maart ;'./. officieel in gebruik gesield 

lijke dagen, daar te midden van bos en hei 
doorgebracht? Maar voor duizenden in ons 
Vaderland heeft de naam Loenen een andere 
betekenis gekregen; men denkt dan bij het 
noemen van die plaatsnaam aan de Centrale 
Begraafplaats, die aangelegd is naast de 
Rijksweg Loenen—Woeste Hoeve; de doden- 
akker, die in de afgelopen week officieel in 
gebruik gesteld is voor in Duitsland omge- 
komen illegale werkers en gedeporteerden. 
Tussen hei en vliegdennen zullen eens allen 
rusten, de mannen en vrouwen, die vochten 
en sneuvelden, en nu in Duitse bodem wach- 
ten om te worden overgebracht, zij, die op 
5 Mei 1945 niet de vlaggen zagen uitwaaien 
over een bevrijd Vaderland en die nooit métt 
het spel van licht en schaduw van de zon op 
Hollands   gele   duinen   en   groene   weiden 
zullen aanschouwen  
Temidden van het heidelandschap is een een- 
voudige, houten kapel verrezen, ontworpen 
door de architect De Rouville de Meux. Lan- 
delijke dienstgebouwen en een houten hek 
vormen straks deaf scheiding tussen de doden- 
akker en de straatweg. Op gedenkdagen zal 
uit het torentje van de kapel de door de 
klokkengieterij Eysbouts geschonken klok 
zijn klanken uitzenden over de duizenden 
grafstenen, die alleen de naam en de geboor- 
te- en stervensdatum zullen dragen van hen 
die er onder rusten. Het geheel zal eenvou- 
dig zijn en één van vorm, zoals ook zij die 
hier de jongste dag afwachten, eensgezind 
en eenvoudig waren in hun strijden, lijden en 
sterven. 

Wanneer de naaste familie van de over- 
ledenen dit wenst, worden naar Neder- 

land overgebracht, allen die gedwongen in 
Duitsland moesten verblijven en daar de 
dood vonden. 
Van welke enorme omvang de werkzaam- 
heden zijn, die hieraan vooraf gaan, kan 
alleen een ingewijde  begrijpen.   De  Dienst 

Zelfs in Hongkong zal de Oorlogsgcavenstichting de graven van onze  gesneuvelde   landgenoten gaan verzorgen. 

Identificatie en Berging van het Departement 
van Oorlog onderzoekt elk geval afzonder- 
lijk, niet alleen wat de identiteit, maar ook 
wat de politieke betrouwbaarheid van het 
slachtoffer betreft, om te voorkomen, dat zij, 
die vrijwillig de vijand dienden, ook hier te 
lande ter aarde zouden worden besteld. De 
familie heeft de keus voor herbegraving van 
het slachtoffer in de gemeente van inwoning 
of op de Centrale Begraafplaats te Loenen. 
In het eerste geval komen dan de kosten Van 
aankoop van het graf, de steen en het onder- 
houd voor de familie. In hét tweede zijn de 
kosten voor de Oorlogsgraven Stichting, hoe- 
wel in beide gevallen de kosten van iden- 
tificatie en overbrenging door de Regering 
worden bekostigd, terwijl bovendien nog bij 
begraving in de gemeente van inwoning een 
bedrag van ten hoogste ƒ 75.— door het Rijk 
wordt vergoed. 

^ odra de slachtoffers te Loenen zijn be- 
^-' graven, komt de zorg aan de Oorlogs- 
gravenstichting, een organisatie, die zich ten 
doel heeft gesteld, de graven van de door de 
oorlog omgekomen landgenoten met daad- 
werkelijke zorg te omringen. De Stichting 
werd in September 1946 opgericht door wijlen 
Dr. A. van Anrooy, destijds hoofd van de 
Dienst Identificatie en Berging, naar het 
voorbeeld van de Imperial War Graves Com- 
mission in Engeland. 
De begraafplaats in Loenen is slechts een 
onderdeel, het werk strekt zich uit over de 
gehele wereld waar Nederlanders begraven 
liggen: in Hongkong en Frankrijk, Australië 
en Canada, Engeland en IJsland. 
De vorige maand is een aanvang gemaakt 
met de overname van de zorg voor de onge- 
veer 2000 rijksgraven, die over Nederland 
zijn verspreid, graven van onze militairen en 
gefusilleerden, en van de laatste rustplaatsen 
van de bijna 1000 slachtoffers van de Koop- 
vaardij over de gehele wereld. Met het over- 
brengen van de Nederlanders uit Duitsland 
is reeds begonnen. Een aantal is reeds in 
ons Vaderland waarvan zij, die straks naar 
Loenen zullen worden overgebracht, tijdelijk 
te Amersfoort ter aarde worden besteld. 
De graven van hen, die later naar het Vader- 
land zullen terugkeren, worden in Duitsland 
op passende wijze door de Stichting verzorgd. 

p\e Oorlogsgravenstichting werkt gratis en 
■1—'heeft daardoor veel geld nodig. De steun 
van de regering is niet toereikend en zodoen- 
de moet ten deze ook op ons volk een beroep 
worden gedaan. 
Hier ligt voor ons een taak, waaraan wij niet 
voorbij kunnen gaan. 
Hoe U kunt medewerken? De Oorlogsgra- 
venstichting vraagt weinig: Slechts éénmaal 
wordt een collecte gehouden. Draagt daar- 
aan bij en meldt U als medewerker voor deze 
collecte bij een plaatselijk comité. Het secre- 
tariaat van de Oorlogsgravenstichting zal U 
ongetwijfeld nader inlichten (het adres 
luidt: Nieuwe Parklaan 14, Den Haag; het 
gironummer is: 401000). U kunt ervan ver- 
zekerd zijn, dat Uw medewerking de innige 
dank zal hebben van de nabestaanden. 

„FREEK". 
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i n  mem OR i a m 

Franciscus Laurentius de Bruin 
Geboren 27 November 1881. 

Gefusilleerd 6 September 1944. 
Portretschilder. 

Dionysius jacob den Engcfscn 
Geboren 1 April 1921. 

Gefusilleerd 10 Augustus 1944 te Vught. 
Manufacturier. 
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DE ROEM VAN BRABANT. 

Dit is Brabants roem: de namen van zijn zonen, bekend slechts bij enkele 
familieleden en vrienden, maar zich rijend tot een getuigenis van de uiterste 
bereidheid om te sterven voor het eens verworven geloof. Deze namen zijn 
Brabants roem en kracht, zij zullen in zijn geschiedenis het bewijs vinden, dat 
het goed is, eigen leven minder te achten dan de zaak. waarvoor men strijdt. 

'^ 

.J 

**- 

Reeds jaren voor het uitbreken van de oorlog, toen ieder 
nog doof en blind was voor het naderend gevaar, be- 

streed hij reeds actief het nationaal-socialisme. Buiten alle 
partij-politiek staande, had hij destijds een vooraanstaande 
functie in het illegale werk in Duitsland, betreffende het 
organiseren van sabötage-handelingen; illegale pamfletten 
en radiouitzendingen, spionnage en het illegale vervoer van 
Joden over de Duitse grens naar Nederland. Dit alles werd 
te 's-Gravenhage georganiseerd. 
Toen de LO. was opgericht, werd Babbo, zoals hij thuis 
genoemd werd, één der eerste medewerkers. 
Eerst zorgde hij voor inning van geld, ter verzorging van 
de achtergebleven huisgezinnen. Daarna verspreidde hij 
„Trouw" en maakte honderden afdrukken van foto's van 
ons Koninklijk Huis. 
Ook dat was niet genoeg. 
Er werden wapenen verzameld, om als het nodig was, de 
vijand te lijf te gaan. 
Tijdens een razzia door de Feldgendarmerie, op 6 Septem- 
ber 1944, vluchtte een medewerker het huis van Babbo bin- 
nen. De Feldgendarmerie zette hem na. Op de divan lagen 
juist de wapens, gereed om schoongemaakt te worden. 
Babbo werd gearresteerd. Hij vluchtte niet, maar stond 
rechtop dé Feldgendarmerie af te wachten. 
De andere gezinsleden konden vluchten. De vrouw van 
Babbo's zoon, brak haar enkel, doordat zij van het balcon 
naar beneden sprong. 
De Feldgendarmen schoten op de op de grond liggende, 
machteloze vrouw. 
Toch ontkwam ook zij. 
Een uur later werd Babbo naar de kazerne der Feld- 
gendarmerie gebracht. Juist te voren waren enkele Bre- 
dase mannen, zonder vorm van proces gefusilleerd. Toen 
de politie de lijken wilde ophalen, zei een Feldgendarm: 
„Wacht even, je krijgt er dadelijk nog een bij!" 
Gezamenlijk met Dr. Scheffelaar uit Breda, waarbij men 'n 
oud pistool gevonden had, dat de dokter ter herinnering 
bewaarde, werd Babbo neergeschoten met een nekschot! 
Wederom had de wrede en meedogenloze vijand een einde 
gemaakt aan het leven van een goed Vaderlander, een 
groot kunstenaar. 
Vergeten doen we hem nimmer; daarvoor was hij ook een 
te grote persoonlijkheid. 
Dat hij ruste in vrede! Cor. 

Onze „NIES" heeft in practijk gebracht, wat het door 
hem veelvuldig  verspreide blad als opschrift  voerde: 

„TROUW". 
Wat heeft hij in alle weer en wind gezwoegd met pakken 
illegale bladen naar de omliggende plaatsen; vanwaar ze 
verder gedistribueerd werden. 
Toen hij in de lente van 1942 met de verzetsstrijd tegen 
de overweldiger begon, vroeg dit werk al spoedig steeds 
meer van zijn tijd. Ook werden de opdrachten moeilijker 
en gevaarlijker. Het plaatsen en verzorgen van tal van 
onderduikers en gezinnen legde tenslotte beslag op bijna 
al zijn tijd. 
En toen in October 1943 een van zijn medewerkers nog 
maar net op tijd kon ontkomen, werd het voor hem al zwaar- 
der en moeilijker, maar hij bleef op zijn post; trouw! 
Tot het niet meer te verantwoorden was. 
Op 25 October  1943 zou ook hij  onderduiken, maar op 
23 October werd hij gearresteerd door de „burgervader" 
van zijn woonplaats, met medewerking van de Comman- 
dant der gemeente-politie, beiden NSB-ers. 
Hij werd naar Haaren overgebracht, later naar Vught en 
op 26 Juni 1944 weer naar Haaren. Hier werd Nies zwaar 
ziek,   maar   de   Duitsers   stonden   overbrenging   naar   de 
ziekenzaal aanvankelijk niet toe. Later mocht het; een dok- 
ter, ook gevangene, verzorgde hem en hij werd beter. 
Maar op 5 Augustus  1944, toen hij weer in Vught was, 
moest hij de zware gang maken naar de bunker. 
Toen werd het zekerheid, dat dit het einde zou worden 
en op 10 Augustus 1944 behoorde hij tot de 23, die hun 
leven gaven voor de goede zaak. 
Ja,'trouw is hij geweest, want geen enkele naam heeft hij 
bij de verhoren genoemd. 
Hij heeft gewerkt zolang het kon, met hart en ziel, omdat 
hij het verzet zag als een principiële zaak, een strijd tegen 
de Gode vijandige machten; hij wilde daarin zijn God die- 
nen; het was voor hem een geloofszaak! 
Nies heeft zijn geloof beleden èn beleefd tot het einde van 
zijn aardse taak. 
Uit een later ontvangen afscheidsbrief spreekt duidelijk 
zijn rotsvast geloofsvertrouwen; hij vreesde de dood niet, 
omdat hij zich het eigendom wist van Jezus, zijn Zalig- 
maker. 

H. v. d. P. 



S.W.G. lied 
Wij zijn de ,,Home"-soldaten 

van Steun Wettig Gezag! 
De nood bracht ons tezamen 

onder de oude vlag. 
Haar roepstem deed ons komen 

uit ied're hoek der wind. 
Eendrachtig; trots verschillen 

en allerlei gezint'. 

Vast heeft ons saam verbonden 
die ene sterke band. 

Want ondanks die verschillen 
zijn 't zonen van één land.   , 

Daarom zijn wij gekomen 
en doen nu onze plicht. 

Wat leeft in onze harten 
treedt klaar hier in het licht. 

Op wonderlijke wegen 
voert ons 't soldatenlot, 

Toch gaan we- moedig voorwaarts, 
trots tegenslag en spot. 

En wat de toekomst brenge, 
niet één van ons die zwicht. 

Ze zullen ons niet hebben, 
wij kennen onze plicht. 

* 

Mocht het er eens van komen, 
dan houden wij de wacht! 

Totdat de luchten klaren 
wijkt 't duister van de nacht. 

De geest gaat niet verloren 
bij  't boderen van 't kanon. 

Bij  't dreunen der mortieren, 
bij  't ondergaan der zon. 

'd Oude Nederlandse Geest 
die groeit juist in de nood. 

De liefde voor Oranje, 
die blijft tot in de dood. 

Daarvoor willen we vechten, 
trotseren dood en pijn. 

Weer aan de wereld tonen, 
wat Nederlanders zijn! 

Als wij het veldgrijs dragen 
kennen we slechts deez' zang. 

Wie of er ook mag komen, 
het lied:  „Wij zijn niet bang"! 

Want nooit zullen wij wijken, 
wat ook gebeuren mag, 

Met vaste hand beschermen 
het wettige gezag. 

Waarop wacht Gij,  oud-soldaten? 
trekt weer de banden om de kin. 

Wij trekken onder d'oude vanen 
op voor land en  Koningin. 

L 
Assen, Febr. '49. Sjirk A.B. 

J 

* EEN ZORGWEKKENDE TOESTAND * 
vervolg van pag. 3> 

dit niet en kwam pas in de laatste maanden 
van de oorlog tot een sabotage van enige 
betekenis tegen het leger der Duitsers. Het 
verzet in Nederland was bijna uitsluitend 
hulp aan vervolgden en lag overigens op 
geestelijk gebied. 
In 't bijzonder de KNIL-soldaten moeten het 
bij de schrijver in „De Groene" ontgelden. 
Maar de schrijver vergeet te vertellen, dat 
de vrouwen van vele dezer soldaten geroofd 
werden door de republiek, laat staan, wat er 
verder mee gebeurde. 
Commentaar der redacties ontbreekt en zo 
bereiken deze bladen een „verheven" doel. 
Onder het mom der objectiviteit ('t zijn im- 
mers brieven) doen zij hun eenzijdige visie 
op het probleem schuilgaan, daarbij hun tra- 
ditie getrouw blijvend; een zwarte schildering 
van het moreel onzer troepen, maar geen 
poging in een commentaar om voor hun eer 
op te komen, om te verklaren, hoe deze toe- 
stand kon ontstaan. 

Wij willen aannemen, dat de mentaliteit 
onzer troepen sinds de 2e actie snel in 

ongunstige zin is veranderd. En wij willen 
niets excuseren van meedogenloosheid en 
wreedheid. Wij vinden dat met name ver- 
schrikkelijk, omdat dezelfde troepen voorheen 
zo gedisciplineerd en hulpvaardig in hun op- 
treden waren. 
.Maar juist dat verplicht ons en ieder ander 
blad er toe, naar de oorzaken te zoeken. Deze 
troepen hebben de ontgoocheling doorge- 
maakt, dat de tweede actie geen oplossing 
gaf, maar na korte tijd in een gucrillastrijd 
van groot formaat uitmondde, een strijd, 
waarin zij op dit uitgestrekte gebied in de 
verdediging gedrongen worden, met weinig 
uitzicht op een liquidatie ervan. Zij hebben 
begrepen, dat deze gucrillastrijd steunt op de 
herleving van de republiek en dit geeft hen 
het besef, dat alles, dat alle gebrachte offers, 
dat alle inspanning en zelfbeheersing dezer 
jaren voor niets ingezet zijn. 
Welnu, verplaats U in de situatie van de 
soldaat met zijn rug tegen de muur, bedreigd 
door sluipmoord, zonder de morele steun van 
het resultaat in het verleden bereikt, zonder 
hoop- op resultaat van zijn werk in de toe- 
komst, kortom met een groeiend besef van de 
zinloosheid van dit alles, en ge verstaat iets 
van de mentaliteit van onze mannen in Indië. 

Een somber beeld. Politiek en militair tegen 
de muur, staat ons volk en staat ons leger 

voor een zware proef. Het heeft geen nut 
dit te verhelen. Het is ook niet goed, het bij 
't constateren van dit feit te laten. 
Niemand kan in de toekomst zien. Het is dan 
ook slechts een vermoeden, dat naar alle 
waarschijnlijkheid ons leger onder zware 
druk moeite zal hebben op de been te blij- 
ven; dat in verdere toekomst ons volk een 
tijd van neergang tegemoet gaat en dat Indië 
zijn eigen weg in een onzekere toekomst, vol 
van de grillen en gruwelen van een interne 
strijd, zal gaan zoeken. 
Maar dit vermoeden moet ons harden en het 
mag ons nimmer tot vertwijfeling brengen, 
noch tot defaitisme, noch tot opstandigheid 
in hart of hand tegenover onze overheid. Er 
is onder alle omstandigheden nog een weg, 
die een volk kan gaan, mag gaan en moet 
gaan. Dat is de weg van recfa en verantwoor- 
delijkheid. Die weg moeten wij eendrachtig 
zoeken, juist als hij diep ligt. Als wij die weg 
biddend zoeken en gaan, dan zal God ook een 
uitweg schenken. 
En als we voor 't ogenblik nauwelijks iets 
voor onze soldaten in hun zorgwekkende toe- 
stand kunnen doen, dan willen we als onze 
overtuiging geven, dat men nimmer iets 
beters voor hen kan doen, dan God te bidden, 
hen te beschermen in lichamelijke en geeste- 
lijke nood. H. v. R. 

Koopt bij onze adverteerders! 
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