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* FORMEEL   RECHT * 

Wij zijn ons ervan bewust, dat het een 
der zwaarste taken voor onze Regering 
is de door de oorlog geleden schade 

Tvoar OD enigszins bevredigende wijsc te 
herstellen. "Wanneer men over voldoende 
financiën beschikte zou het heel wat gemak- 
kelijker zijn, al zouden ook dan nog talloze 
moeilijkheden te overwinnen zijn, omdat 
nauwkeurige vaststelling van geleden schade 
uiterst moeilijk is. 
Wat is er voor de slachtoffers van het Nazi- 
regiem gedaan? 
Bij beschikking van de Ministers van Bin- 
nenlandse Zaken en van Financiën van 12 
April 1945 zijn regelingen getroffen voor 
de oorlogsslachtoffers in het algemeen, die 
voorzien in bepaalde vormen van sociale 
bijstand. Deze regeling wordt voor de ver- 
zetsslachtoffers zeer soepel toegepast. 
Gelukkig is nadien ook een bevredigende 
regeling getroffen voor de invalide verzets- 
mensen en de nagelaten betrekkingen der 
omgekomenen. (Wet van 22 Aug. 1947). 
Door het werk van de Stichting '40—'45 
kon deze regeling worden uitgebouwd tot 
een alleszins bevredigende, waardoor de 
taak van de Overheid aanzienlijk kon wor- 
den verlicht. 
En nu is de situatie zo, dat de Regering, 
gezien de finantiële toestand des Rijks, 
geen kans ziet verder te gaan. 
Toen de verzetsmensen echter in Maart van 
het vorig jaar kennis namen van een ont- 
werp van wet, waarbij werd voorgesteld 
onder bepaalde vooi^vaarden een tegemoet- 
koming toe te kennen aan gewezen politieke 
delinquenten, voor schade ten gevolge van 
voorlopige hechtenis geleden, was het ver- 
klaarbaar dat zulks hen uitermate griefde. 
Deze mensen zouden een tegemoetkoming 
kunnen ontvangen van vijf gulden voor elke 
dag in voorlopige hechtenis doorgebracht. 
Nu is daarbij ongetwijfeld het nodige mis- 
verstand gerezen. Willen wij de zaken zui- 
ver stellen, dan is het nodig deze allereerst 
uit de weg te ruimen. De betiteling van het 
ontwerp door de Regering gaf allereerst 
daartoe reeds aanleiding. Deze tegemoet- 
koming was alleen bedoeld voor de „ten 
onrechte gedetineerden", hetgeen in de naam 
die het ontwerp droeg niet tot uitdrukking 
kwam. De Regering heeft dit ook ingezien 
en later werd in het gewijzigde ontwerp 
gesproken van hen, die „ten onrechte als 
politieke-delinquenten zijn behandeld." Op 
aandrang van de commissie voor Privaat- 
en Strafrecht werd de toe te kennen ver- 
goeding in dit gewijzigde ontwerp verhoogd 
tot ƒ 8.— per dag, terwijl daarenboven een 
bedrag van ten hoogste ƒ 500.— kon wor- 
den toegekend voor schade waarvoor niet 
op andere wijze vergoeding kon worden 
gevraagd. 

De gedachte, dat politieke delinquenten 
hier een douceurtje krijgen moeten wij dus 
ten stelligste bestrijden. 
Er zijn na de bevrijding mensen'vastgezet, 
die totaal niets op hun geweten hadden. 
Daarvan gaf Freule Wittewaal van Stoet- 
wegen bij de behandeling in de Kamer een 
frapant voorbeeld. Wij laten het hier, tot 
beter begrip volgen: 
„Een verpleegster werd door de honger in het begin 
van 1945 naar de Achterhoek verdreven. Na de be- 
vrijding werd zij gearresteerd, omdat zij op een af- 
stand van meer dan 6 KM van haar woonplaats werd 
aangetroffen. Enige maanden later in vrijheid gesteld, 
trachtte zij haar in beslag genomen bezittingen en 
papieren terug te krijgen, maar werd wederom ge- 
arresteerd omdat zij geen papieren had. Na opnieuw 
vrij gelaten te zijn, bereikte zij Amsterdam, alwaar 
afgifte van distributiebescheiden geweigerd werd, 
omdat zij geen papieren had. Andermaal toog zij op 
onderzoek uit en belandde tenslotte op een bureau 
van de Field Security te Utrecht en daarmede in fort 
Blauwkapel. In December 1945 verkreeg zij tenslotte 
met een soliede verklaring van het B.N.V. definitief 
haar vrijheid." 

Niemand zal er bezwaar tegen kunnen ma- 
ken, dat iemand, die op deze wijze het 
slachtoffer werd, een tegemoetkoming ont- 
vangt. Het wetsontwerp bevat voldoende 
waarborgen, dat geen mensen deze tege- 
moetkoming ontvangen die tóch wel iets op 
hun kerkstok hadden. 
Wat zijn dan de grote bezwaren tegen dit 
ontwerp? 
Allereerst was er dit» grote bezwaar, dat 
degenen, die tijdens de periode van het 
Militair Gezag ten onrechte werden vast- 
gehouden niet voor deze tegemoetkoming 
in aanmerking komen. Wanneer men be- 
denkt, dat het eerste Bijz. Gerechtshof eerst 
op 3 Aug. 1945 geïnstalleerd werd, dan 
volgt daaruit dat het grootste deel der ten 
onrechte gedetineerden dus ook op grond 
van dit wetsontwerp geen recht op een 
schadeloosstelling kan doen gelden. 
En de bedoeling van dit wetsontwerp was 
juist een onbillijkheid weg te nemen die er 
bestond tussen het commune en het bijzon- 
dere strafrecht, aangezien bij het eerste wel 
de mogelijkheid tot tegemoetkoming voor 
ten onrechte gedetineerden bestond, doch 
bij het laatste niet. 
Welnu, door de aanneming van dit wets- 
ontwerp verzacht men slechts voor een deel 
der getroffenen het begane onrecht. Een 
belangrijk deel van hen zal hieraan geen 
rechten kunnen ontlenen. Daarom zouden 
wij verreweg de voorkeur gegeven hebben 
aan de zienswijze van de Minister van 
Financiën, boven die van de Minister van 
Justitie. De eerste heeft n.1. bij het overleg 
met de Commissie voor Privaat- en Straf- 
recht verklaard, dat het hem „liever ware 
geweest, indien men bij het ontwerpen van 
een regeling ten bate van degenen, die ten 

onrechte gedetineerd zijn geweest, bij de 
zojuist bedoelde regeling voor de oorlogs- 
slachtoffers aansluiting had gezocht." De 
Ministe*kon zich „zeer wel voorstellen, dat 
het rechtsbewustzijn van velen in den lande 
er zich tegeji verzet, dat deze mensen beter 
worden behandeld dan Regenen, die zich in 
oorlogstijd positief verdienstelijk hebben 
gemaakt en daarvan de dupe zijn geworden." 
Daarom zouden wij het een daad van wijs 
beleid van Minister Wijers geacht hebben, 
wanneer hij dit ontwerp van zijn voorganger 
van Maarseveen niet ter verdere behande- 
ling aan de Kamer zou hebben voorgelegd. 
Wij zien zeer wel het verschil tussen deze 
categorie van mensen en de oorlogsslacht- 
offers, omdat het hier gaat om mensen, wie 
onrecht is gedaan door de Nederlandse 
Staat. Intussen ziet de Regering geen kans 
deze gehele categorie te helpen' en helpt nu 
slechts een deel, waarmede men de ontevre- 
denheid bij hen die niet geholpen worden- 
nog maar aanwakkert. En anderzijds stoot 
men de mensen, die moreel in de eerste 
plaats geholpen hadden moeten worden, 
voor het hoofd. 
Wij hebben voor het schrijven van dit arti- 
kel alle op deze materie betrekking hebben- 
de Kamerstukken doorgenomen en willen 
daarover nog enkele opmerkingen maken. 
Allereerst deze: de dagbladverslagen over 
de Kamerzitting zijn te beknopt dan dat men 
daaruit conclusies mag trekken. Wij spra- 
ken mensen, die zich verwonderden dat be- 
paalde Kamerleden niet meer voor de ver- 
zetsslachtoffers op de bres stonden. Maar 
het weergegevene in de pers was zeer sum- 
mier. Wanneer een Kamerlid reeds gelijk- 
soortige opmerkingen maakte werden deze 
van een volgende spreker niet opnieuw ver- 
meld. Dat geeft een scheef beeld. Vrijwel 
niemand der Kamerleden was voldaan over 
dit ontwerp. De voorstemmers hebben dit 
gedaan, omdat zij meenden dat elke poging 

' tot herstel van de rechtsstaat gesteund 
dient te worden. Dat de meerderheid der 
Kamer niet voor de motie-Burger stemde 
vond zijn oorzaak in het feit, dat de Rege- 
ring geen toezegging kon of wilde doen, dat 
zij met een wettelijke regeling voor Joodse 
Nederlanders,     verzetslieden,     slachtoffers 
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Hoek van Holland 2210-49. 

Geachte Redactie,      "r 

Is het „toevatlig" dat in dezelfde „De Zwerver" nc. 
30, 21 Octobec 49 tenminste 2 artikelen voorkomen 
met nagenoeg dezelfde strekking? 
„Kleinheid van Geest" en „Vissers in troebel water" 
zijn bedoeld. 
Wat het laatste betreft een kleine opmerking, die me 
toch uit de pen moet. Roddelen is natuurlijk foutief 
en kan- zeer gevaarlijk zijn. Maar 't geval Schallen- 
berg, Mucke. Drs. Bos, Burgemeester Visser e.a. kan 
niet afgedaan worden of genoemd, met de vermaning 
van Ad alleen. 
Aan 't geval Mucke heb ik in '46 en '47 moeten 
werken. Hadden toen geen, inmiddels gepromoveerde 
politiemensen (hoeveel promoties zijn er gemaakt, om 
bepaalde arbeid te kunnen stoppen of af te leiden) 
geen vinger in de pap kunnen steken, dan was deze 
affaire in. '47 reeds uitgespeeld, 't Scheelde maar een 
haar meer. Was de leiding aan éen van onze departe- 
menten toen goed geweest, dan zou de desbetreffen- 
de behandeling heel wat eenvoudiger en sneller zijn 
verlopen. Ik kan slechts bewondering hebben om de 
taaie volharding van enkelen die nog aan het onder- 
zoek deelnemen, temeer daar hogere en hoogste func- 
tionarissen trachtten te torpederen. 
Weet U, dat illegale jongens, echte hoor, onze Ko- 
ningin een brief schreven voordat f ij Den Haag 
officieel bezocht en adviseerden eerst een onderzoek 
in te stellen naar het gedrag van de burgemeester, 
voor zij hem een hand gaf? Dat was nog voordat 
Drs. Bos in Brabant een aanrijding had, waarvan' 
geen proces-verbaal mocht worden opgemaakt, en 
voordat de burgemeester werd gearresteerd. 
Naar aanleiding van deze twee opmerkingen, een 
vraag (in verband met veel meer, dat de Zwerver 
mogelijk nog beter weet dan ik), zou het geen tijd 
zijn om ons (z.g.) democratisch staatsbestel te helpen 
zuiveren? 
Denk eens aan wat gebeurde bij de behandeling van 
de  wet op de P.B.O. 
Wat is allemaal mogelijk inzake Indië? Enz. Enz. 
Het vertrouwen in ons Staatsbestel wordt echt niet 
het meest geschokt en ondermijnd door geroddel, doch 
door doen en 'laten van onze hoogste en hoge autori- 
teiten. Veelal krachtens hun foutief principieel uit- 
gangspunt en of omdat zij ? 
Ik  zwijg liever. 
Ad's   artikel   is   wel   correct,   doch  slechts   naar   één 
zijde en daarom niet goed. Het helpt de motieven niet 
wegnemen   waaraan   geroddel   zich   kan   vastklampen 
helaas. En die motieven zijn ook eerder zo gevaarlijk 
gebleken. 
Wil „De Zwerver"  nog  een poosje meewerken   aan 
sanering in de aangegeven  richting? 

Met  hartelijke groet. 
w.g. P. W. POSTEMA. 

COMMENTAAR: 
De schrijver heeft gelijk dat het geval-Schallen- 
berg etc, niet af te doen is met de opmerkingen, 
die Ik daarover in „De Zwerver" maakte. Dat 
was ook beslist de bedoeling niet. Maar het ont- 
breken van deze waarschuwing in de pers maak- 
te het noodzakelijk, dat wij deze brachten. Want 
bedenkelijk blijft het. wanneer de pers in een 
dergelijk geval de meest fantastische dingen 
spuit, zonder dat deze voldoende gefundeerd zijn. 
De inzender schrijft zelf over mensen, die 
ondanks allerlei tegenwerking, doorzetten. Ge- 
looft hij niet, dat deze mensen de juiste weg 
bewandelen? Daarvan zullen wij onze mensen 
moeten doordringen. Verzaak nooit je plicht, 
ook niet als er alle mogelijke tegenwerking is. 
Zoek naar de mensen, die het eerlijk met ons 
land en volk menen, die zonder aanzien des per- 
soons willen handelen. En laat men vooral niet 
te gauw gaan aannemen, dat dezulken er niet 
zijn. 
Nu kan men wel grote woorden gebruiken: als 
zuivering van ons democratisch Staatsbestel. 
Maar hoe wil men dat uitvoeren? Toch zeker 
alleen langs democratische weg. Welnu, een ieder, 
die op de hoogte is van ondemocratische hande- 
lingen heeft de plicht daarvan de leden onzer 
volksvertegenwoordiging op de hoogte te bren- 
gen. Of is mèn al zover, dat men ook in hen geen 
vertrouwen meer stelt ? Dan is de waarschuwing, 
die wij brachten nog noodzakelijker dan wij al 
meenden. Wij hebben dat vertrouwen nog wel. 
In de komende nummers zullen wij echter artike- 
len over de beslissing van de Bijzondere Strafka- 
mer van de Arrondissementsrechtbank te Den 
Bosch, inzake het proces Pegels-Viëtor-Leemhuis 
opnemen. Daaruit zal onze lezers blijken, dat deze 
beslissing waarlijk niet genomen werd om de ma- 

ONTGROENING   EN  STICHTING 
1940-1945 

De novitiaafscommissie zat achter en zij 
stonden voor de met een groen laken be- 
dekte tafel in de S.S.R. sociëteit te Utrecht. 
En ze knikten en bogen en zeiden allemaal; 
„Ja meneer", toen de praeses hen opdracht 
gaf één dag werk van welke aard ook te 
zoeken om daarmee geld te verdienen voor 
de Stichting 1940—1945. 
Maar hoe? En ze krabden zich achter het 
oor. 
Figuurlijk dan, want, iets dergelijks in let- 
terlijke zin uitvoeren, zou een al te grote 
verontwaardiging wekken achter de groene 
tafel. 
Vier meisjes- en vijf jongens-novieten heb- 
ben die Dinsdag gewerkt, de één harder 
zwoegend voor één, dan de ander voor zes 
gulden, zo gaat het nu eenmaal in de wereld 
en dat bleek die avond ook weer, toen ze 
één voor één voor diezelfde groene tafel 
moesten komen om hun werkverhaal te ver- 
tellen en het verdiende geld af te staan. 
De meisjes hadden blijkbaar begrepen hoe 
nodig het is voor meisjesstudenten, zich ook 
in het huishoudelijke werk te bekwamen. En 
ze hebben deze gelegenheid met beide handen 
aangegrepen. 
Eenvoudig ergens aanbellen, en vragen of 
jeyeen dag in de huishouding kunt helpen. 
Maar de jongens wisten ook wel hoe ze het 
aan moesten pakken. De één plukte appels 
bij een boer, de ander verdiende zijn geld met 
het meniën van tonnen en T-balken. Weer 
een ander achtte het gepaster, om, als intel- 
lectueel, ook zijn arbeid in die richting te 
zoeken en hij vond een werkgever die hem 
bepaalde gegevens liet verzamelen in biblio- 
theken. 
In de handel ga je failliet, of je verdient een 
hoop geld, dacht nummer vier. en hij stelde 
zich beschikbaar om die dag als sandwich- 
man reclame te maken voor een bakker. Maar 
na een uur reclame maken leek de kans om 
failliet te gaan erg groot, hij werd namelijk 
door de politie opgebracht wegens ongeoor- 
loofd sandwichschap. Zijn ontslag volgde 
echter spoedig en de bakker, wetende dat 
de opbrengst voor '40—'45 was, gaf hem 
toch nog een flinke beloning. Ja. de ambach- 
ten liepen sterk uiteen, maar de opbrengsten 
kwamen op één en dezelfde tafel, die met 
dat groene laken en die twee koperen kan- 
delaars. 

nipulaties van bepaalde heren te dekken. En zulks 
werd toch maar In verschillende bladen beweerd. 
Zo kunnen we met onze achterdocht, ons tot 
ongezonde proporties uitgegroeid wantrouwen, 
het grootste kwaad stichten. Zo komen bepaalde 
groepen van onze bevolking, die beiden het goede 
zoeken, tegenover elkaar te staan. Zulks moet 
tot elke prijs voorkomen worden. 
Is er gerechtvaardigde critiek, waarvoor de be- 
wijzen voorhanden zijn, dat men niet zwyge. 
Maar het projecteren van bepaalde stellingen 
zonder vaststaand bewijs kan tot niets anders 
leiden dan tot de chaos. 
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veiliQheiöSRAaó 
Tot niet-permanent lid van de Veiligheids- 
raad is Joego-Slavië gekozen. Zoals bekend, 
bestaat de raad uit*ênkele permanente leden 
(de vijf Groten, waaronder China, en dat 
wordt in de naaste toekomst een interessant 
geval) en zes niet-permanente leden, ieder 
voor drie jaar gekozen en wel zodanig, dat 
uit alle streken van de wereld een land in 
de raad zit. 
Uit de Oost-Europese sector is nu Joego- 
Slavië gekozen ter vervanging van de 
Oekraïne. Men begrijpt, dat Rusland sterke 
tegenstand bood. 
Het stelde tezamen met de andere staten van 
het Communistisch blok Tsjecho-Slowakije 
voor. Amerika en vele niet-communistische 
landen hebben echter een andere beslissing 
geforceerd 
Nu kan men menen, dat dit een succes is 
tegenover de Communisten, maar de vraag 
is of dit de juiste handelwijze was. Het is 
immers een goed gebruik in de Algemene 
Vcrgaaciing van de UNO, dat de Staten 
van zo'n geografisch blok een staat uit hun 
midden naar yoren brengen en dat de ande- 
ren zich over het algemeen daarnaar voegen. 
Dat is in dit geval niet gebeurd. Nu zou 
men kunnen zeggen, de Russen en hun satel- 
lieten saboteren de UNO zodanig, brengen 
de vrede zo voortdurend in gevaar en zijn 
zulke experts in kwade praktijken, dat men 
de anderen dit grapje niet euvel mag duiden. 
Men moet echter goed begrijpen, dat er 
slechts 2 mogelijkheden zijn; Men sluit de 
Communistische Staten buiten de UNO, 
of men aanvaardt deze^ Staten als volwaar- 
dige leden. Daar ergens tussenin bestaan 
geen juiste standpunten. Welke bezwaren 
men ook tegen de Communistische Staten 
mag hebben, indien men ze als leden aan- 
vaardt dan in volle rechten, dan hun voor- 
stel, Tsjecho-Slowakije, aanvaard. 
Wij hebben van de week een radio-com- 
mentator gehoord, die met allemaal listige 
theorietjes probeerde aan te tonen, dat alles 
naar behoren geschied was en dat de Rus- 
sische bezwaren ongegrond waren. Met dat 
soort politieke handigheidjes zitten we in- 
tussen in het schuitje, dat de Communisten 
zelf reeds zolang bevaren. 
Erkent men de Communistische Staten als 
leden, dan had Tsjecho-Slowakije gekozen 
behoren te worden. Wilde men Tsjecho- 
Slowakije tot geen prijs, dan niet binnen de 
UNO met twee maten gaan meten, maar. 
de consequenties trekken en het lidmaat-^ 
schap van een aantal staten opheffen. 
En wil men toch de gevolgde tussenoplos- 
sing, laat men zich dan niet verdedigen met 
geveinsde onschuld, maar laat men zich rea- 
liseren en zeggen, dat men binnen het rechts- 
instituut de machtsstrijd zonder recht zelf 
ook geïntroduceerd heeft, dat men zich op 
het niveau van de Communisten geplaatst 
heeft. 
Deze dingen luisteren zeer nauw, princi- 
pieel en practisch. De practische betekenis 
is immers, dat men zijn recht van verwijten 
tegen de Communistische Staten verliest en 
dat men tot in lengte van dagen de Russen 
een propagandamiddel geeft, waarmee ze 
voor ditmaal aan de zijde van de waarheid 
staan. Doch niet daarom, maar omdat men 
zich niet mag verlagen tot een machtsstrijd, 
had men deze truc behoren achterwege te 
laten. 
Wij voor ons zijn van mening, dat het hoog 
tijd wordt de Communistische staten, op 
grond van hun praktijken in strijd met het 
UNO-statuut, buiten te sluiten. 

H. v. R. 

^ ^ 



VOLLEDIGE  RAMP 
door 

Joop Koning 

r 
rr r zijn het laatste jaar tekenen geweest, die er 
C op wezen, dat het centrum van de wereld- 
politiek van Europa naar het verre oosten was 
verlegd. In Europa had men, ondanks de span- 
ning rond Berlijn en Duitsland in het algemeen, 
een zekere consolidatie der posities aan be'ide 
zijden bereikt. De koude bewegingsoorlog was 
getransformeerd tot een statische stellingenoor- 
log, tot een waakzame verdediging van ver- 
sterktelinies een beeld, dat ook de eerste wereld- 
oorlog te zien gaf, maar dan in al zijn bittere 
realiteit. Misschien dat het gedrag van Tito we- 
derom beweging brengt in de betrokken Europese 
stellingen. 
In China echter zegeviert het communisme door 
de kracht der wapenen. Het lot van een land; dat 
een vijfde deel van de bevolking der wereld om- 
vat, staat op het spel in een felle burgeroorlog, 
waarbij zowel Rusland als Amerika betrokken 
zijn. Engeland is er slechts tot op zekere hoogte 
mede gemoeid, daar het zich heeft teruggetrok- 
ken uit de Chinese sfeer, toen dit land gedurende 
de oorlog in de Pacific tot Amerikaans strate- 
gisch gebied werd verklaard. ïoch heeft Engeland 
de terugslag van deze burgeroorlog reeds ge- 
voeld in de communistische opstand in Malaya, 
waarin de rebellen meer niet-communistische Chi- 
nezen vermoorden dan Rirropeanen. 

De situatie, zoals die'in China bestaat sinds'de 
val van Mukden, kan niet beschouwd worden 

als een zuivere, interne Chinese aangelegenheid, 
noch als een machtsproef tussen Amerika en Rus- 
land. Haar draagwijdte reikt verder dan China, 
zelfs verder dan Oost-Azië. Er zou alle reden be- 
staan om de oplossing van het bloedige geschil 
voor de Verenigde Naties te brengen. Indien er al- 
thans enige reden bestond om te geloven, dat de 
Verenigde Naties ook iets zouden kunnen doen. 
Maar óf binnen het raamwerk der Verenigde Na- 
ties of daarbuiten, het Westen behoort de Chine- 
se crisis met grote ernst onder ogen te zien. Zijn 
belang hierbij spruit niet voort uit het recht, om 
toezicht uit te oefenen op China's binnenlandse 
politieke of economische ontwikkeling of uit het 
recht te beslissen wat China's nationale politiek 
zal zijn. Dit recht bestaat niet. Noch heeft het 
Westen belang bij de Chinese crisis uit bezorgd- 
heid over het lot van zovele buitenlandse eigen- 
dommen in dit land. Dit zijn hoogstens wettige 
belangen, die men met diplomatieke middelen 
moet verdedigen, doch die nimmer enige grond 
kunnen opleveren voor Interventie, in China's hui- 
selijke problemen. De reden tot alarmering van 
het Westen ligt in de fanatieke haat der Chinese 
communisten ten opzichte van Amerika en de 
Westerse wereld en in de waarschijnlijkheid, dat 
een rood China, evenals Polen in Tsjecho-Slo- 
wakije, met Rusland onverbrekelijk in een anti 
Westers blok gesmeed wordt en op deze wijze 
een diepgaande, belangrijke doch noodlottige 
verschuiving brengt op de balans der wereld 
machten en de poort opent voor nieuwe avontu 
ren van  het militante  communisme. 
Het in China zegevierend communisme blijft 

niet ingeperkt binnen China's grenzen. De 
golf zal verder spoelen over andere Oost-Azia- 
tische landen, die allen een belangrijke Chinese 
bevolkingskern herbergen. Het is tekenend, dat 
de Chinese communisten het voorbeeld van de 
Kwo-tain-tang gevolgd hebben door speciale 
maatregelen te nemen om de zgn. „overzeese 
communisten" te organiseren. 
Een gezaghebbend internationaal waarnemer 
heeft enkele maanden geleden eens gezegd: 
„Het is voor ieder aandachtig toeschouwer dui- 
delijk, dat zich in China een ramp voltrekt en 
misschien moeten wij op dit ogenblik reeds zeg- 
gen, dat deze ramp zich heeft voltrokken. In- 
dien het communisme In geheel  China  zal over- 

L   U   G   U   B   E   R 
De bokser Marcel Cerdan is met een vliegtuig 
in de Azoren verongelukt. 
Men heeft hem in Madison Square Gardens, 
het wereldcentrum van de bokssport, op plech- 
tige wijze de laatste eer bewezen. De duizen- 
den bokslief hebbers stonden . op en Johnnie 
Addie telde onder doodse stilte Marcel Cerdan 
voor  de  laatste  maal uit. 
En dan zeggen ze nog, dat de sportlui geen 
eigen  eredienst hebben. 
Nu Marcel was de man er ook naar: „L'Aube" 
schreef,   dat  Cerdan  een van  de  mannen  was,. 
die in hun ruime hart slechts dan  gelukkig zijn 
wanneer   zij   anderen  vreugde   hebben  kunnen 
bereiden. 
Maar nu is hi] dan uitgeteld, voor  't laatst. 

Onze medewerker Joop Konings, 
die reeds eerder in ons blad op 
zeer deskundige wijze enkele bij- 
dragen heeft geschreven betreffen- 
de de grote internationale vraag- 
stukken, geeft ons thans in een 
drietal vervolgartikelen een oriën- 
terend overzicht van het grootste 
drama der jongste wereldgeschie- 
denis:  China:  Ècn  volledige ramp. 

winnen Is dit de verschrikkelijkste gebeurtenis 
van de moderne tijd, op-het uitbreken van de 
tweede wereldoorlog na. Indien dit onmetelijk 
Oosterse kernland met zijn 450.000.000 inwoners 
volledig gaat behoren tot de invloeds- en de 
machtssfeer van het communisme, moet dit een 
wijziging in de krachtaverhoudlngen teweeg 
brengen, waarvan de gevolgen niet tot China, 
zelfs niet tot Azië beperkt zullen blijven. 
Helaas, de ramp heeft zich zogezegd voltrokken. 
hi et grote raadsel nu in dit voor de wereld 

1 van het westen zo gevaarlijke en dreigende 
rode spe' is de houding van Amerika, het wereld- 
deel, dat in de tweede wereldoorlog de Stille 
Oceaan en alles wat daarin en daaromheen lag, 
tot zijn machtssfeer trok en dat de aparte be- 
doeling heeft, dit gebied ook als zodanig te be- 
houden, getuigen de ontelbare, vooral militaire 
steunpunten en bolwerken, welke Amerika daar 
bezit. 
Hoe is het mogelijk, dat Amerika zulk een groot 
gebied van haar invloedssfeer feitelijk zonder slag 
of stoot heeft prijs gegeven aan haar grote tegen- 
voeter Rusland, die prompt van deze laksheid wist 
te profiteren? Waarom kon men In Amerika niet 
tot een vaste, consequente en weldoordachte poli- 
tiek Inzake China komen? 
Waarom was men zo weifelend? Liet men zich 
leiden door edele bedoelingen, echte idealen, valse 
sentimenten of nuchtere zakelijkheid? Wij weten 
het niet. Wat wij wel weten is, dat men nu in 
Amerika wakker geworden is, liever gezegd wak- 
ker geschrokken. Nu geeft men openhartig en 
ronduit toe, dat de interventie in China, ongeacht 
of ze teveel of te weinig was, domweg een fatale 

en volslagen mislukking is geworden. Nu beseft 
men de geweldige fout die werd begaan, toen het 
State-Department te Washington Tsjang's re- 
gering onder zware druk zette om haar tot een 
„verzoening" met de Chinese communisten te be- 
wegen, die immers volgens Marshall's adviseurs 
slechts „agrarische" hervormingen wensten. Nu 
zien zelfs degenen, die steeds achter Marshali's 
foutieve Azië-politiek stonden, dat het een dwaas- 
heid was, een verbod in te stellen om wapens aan 
het nationalistische China te leveren. Dit verbod 
bleef bijna een tweetal jaren van kracht, om dan 
ineens te worden ingetrokken. 
Toen was het misschien al te laat. Onder glas- 
harde generaals als Lin Po-Chen, die met zijn 
ene, halfblinde oog meer ziet dan een ander met 
beide, begonnen de roden vanuit Mandsjoerije hun 
opmars. Peking, Nanking en Sjanghai vielen. De 
geweldige Jangtse-Kiang kon zelfs de rode golf 
slechts onbetekenend vertragen. En hoewel men 
in Amerika begreep, dat deze communistische 
successen de kiem konden zijn van een wereld- 
brand, druppelden Amerikaanse wapens China 
binnen, inplaats dat zij er binnen stroomden. En 
over het zenden van Amerikaanse troepen is niet 
eens een woord gesproken. 
Kort geleden kon men in Amerika andere 

klanken beluisteren en wel van zeer vooraan- 
staande en gezaghebbende personen. Het meest 
resoluut en practisch was William C. Bullit, voor- 
heen Amerikaans ambassadeur te Moskou, die 
met een bijzondere missie naar Nanking was ge- 
stuurd. Hij heeft onomwonden rapport uitgebracht 
en vraagt voor China om te beginnen 800 mlllioen 
dollar- en onbeperkte militaire hulp. Kernachtig 
doch ongetwijfeld zeer terecht merkte Bullit op, 
dat het Chinese leger zeer bruikbare soldaten 
heeft,, doch vele onbruikbare aanvoerders. „Stel 
het daarom onder leiding van een Amerikaans 
opperbevelhebber en een Amerikaanse generale 
staf", aldus Bullit. 
En Paul Hoffman, de bekende figuur bij de ten- 
uitvoerlegging van het plan-Marshall drukte zich 
zo uit: „Bij het optreden van de communisten 
vergeleken was alles, wat Hitler deed, kinderwerk. 
Hier wordt een volk onder de voet gelopen. De 
wereld is, zonder het te beseffen, getuige van een 
verschrikkelijk drama, waarvan de gevolgen niet 
te overzien zijn." 
Wij vinden dat deze uitspraken veel en veel eer- 
der gedaan hadden moeten worden en dat men 
het dan bij uispraken alleen niet had moeten 
laten. 

MAO  TSE  TUNG 
^p rommvv*'*'*1*" leider temidden van een (froep ziiner officieren. 

{Fo o:   TTOUWJ 

Mao Tse Tung — afkomstig uit een boerengeslacht — is 56 jaar oud. 
Hij was in 1921 in Sjanghai één der oprichters van de communistische 
partij. Van 1924 tot 1927 was hij, gedurende de samenwerking tussen 
de Nationalisten en de Communisten, lid van dé Nationale Volks- 
partij (Kwo Min Tang). Na de breuk in 1927, formeerde Mao een 
Chinees boeren- en arbeidersleger en in 1931 werd hij voorzitter van 
de zgn. Sowjet-Republiek-China. Tijdens de Chinees-]apanse oorlog 
kwam tussen de Kwo-Min-Tang en de Sowjet-Republiek-China een 
soort van monsterverbond tot stand, waardoor gezamenlijk tegen de 
Jappen werd opgetrokken. Mao bleef echter strategisch goed op zijn 
qui-vive; na beëindiging van de oorlog profiteerde hij van de Japanse 
wapenen, die de Russen hem in handen speelden. 



WAT ER AAN VOORAF GING: 
Arle, een jongen van de Veluwe, was in '43 
genoodzaakt om onder te duiken en wilde 
toen proberen, in de Biesbosch te komen. In 
Dordrecht vertrouwden controlerende Duit- 
sers zijn (vals) persoonsbewijs niet, zodat 
hij werd meegenomen. Hij zag kans, er van- 
door te gaan en vluchtte een lompenpakhuis 
binnen Eerst ging het naar Sliedrecht, van- 
daar naar Werkendam en door bemiddeling 
van de LO aldaar kwam hij in de Biesbosch 
terecht. Daar geeft hij er zich rekenschap 
van, dat er in hem iets aan het veranderen 
is. Hij meent, dat hij onverschilliger is ge- 
worden en dat hij daardoor minder angst 
kent dan voorheen. 

P\ e bevrijding zat in de lucht, zo werd in 
■L-' en rond de Biesbosch algemeen gedacht. 
Weliswaar had de dolle Dinsdag nog geen 
volkomen ineenstorting van Duitsland ge- 
bracht, maar het was toch wel zeker, dat 
het regime wankelde. 
Aan het terugwinnen van de felbegeerde 
vrijheid wilde men met de daad meewerken. 
Die daad kon strijd betekenen, goed, maar 
daar deinsde men niet voor terug. Maar om 
te strijden had men wapens nodig. De vraag 
was maar, hoe men die binnen een ' kort 
tijdsbestek in voldoende mate in handen kon 
krijgen. 
Er werden verschillende plannen geopperd 
en tenslotte kwam men op een idee, dat 
wel driest en gevaarlijk was, doch dat, als 
het gelukte, op een betrekkelijk eenvoudige 
manier de zo begeerde wapens zou ver- 
schaffen. 
Dit plan was als volgt: Men zou Duitsers 
gevangen gaan nemen in de Biesbosch. De 
op deze wijze verkregen wapens zouden dan 
gebruikt kunnen worden in de strijd om 
het terugwinnen van de vrijheid, die — 
naar het algemeen oordeel — scheen te wei- 
felen op de drempel van ons land. 
Een en ander was echter gemakkelijker ge- 
zegd dan gedaan. Er schuilde een groot 
risico in en bovendien kwam er heel wat 
voor kijken om zo'n onderneming te organi- 
seren. Want indien men al de kans kreeg 
om Duitsers gevangen te nemen en te ont- 
wapenen, waar moest men dan met die 
krijgsgevangenen heen? 
De gedachte, dat de oorlog spoedig ten einde 
zou zijn en dat men dus toch nooit lang met 
die Duitsers in de maag zou zitten, deed 
alle moeilijkheden overbruggen. 
De Duitsers zou men onderbrengen in een 
schip, dat zorgvuldig bewaakt diende te 
worden. Een soort gevangenis-schip dus. 
Maar daarmee was men er nog niet. Want 
als men gevangenen heeft, moet men ze 
verzorgen. Er moest eten zijn voor die men- 
sen en een behoorlijke slaapgelegenheid. 
Hoe meer men er over ging nadenken, hoe 
moeilijker  het  werd.   Stel  je  voor,   dat   er 
een   Duitser   ernstig   ziek  zou   worden  
Wat moest men dan beginnen? Maar waar- 
om de zaak zo ingewikkeld gemaakt? De 
bevrijding kon nooit lang meer duren, dus 
men behoefde ook niet te veel wolven en 
beren op de weg te zien. 
Hét plan kreeg snel vaste vorm en zo werd 
in   de   Biesbosch   al   spoedig   op   een   zeer 

' Fnaezonden mededelirtoï 

EEN  KRACHTIG 
huidgenezend en huidverbeterend 
middel   is   Purol.     Hoort   in   huis! 

r 4 ^^^■^^A^^*! WIH^H ^^y^l^^^^ s 
Historisch is dit verhaal van het 
gedurfde verzet in de Biesbosch 
geheel verantwoord. Het was de 
schrijver echter vooral te doen om 
de psychologische uitwerking van 
dit verzet bij iemand, die er nauw 
bij betrokken was. Daarom zijn de 
namen gewijzigd en is het accent 
niet gelegd op een reeks van daden. 

->^   maar  op  het   hart  van   een   mens.     -. 

bijzondere wijze verzet gepleegd. 
Uit België kwamen vaak Duitsers in Drim- 
melen aan. Die wilden dan worden over- 
gezet over de Bergsche Maas. Er was in 
Drimmelen namelijk een veerdienst naar de 
overkant, waar een grote, lange dam was, 
een roemloos restant van een inpolderings- 
plan uit vroeger tijd. 
Waren de Duitsers,eenmaal over het water 
gezet, dan bevonden zij zich dus in de Bies- 
bosch, in het labyrinth van water, land en 
riet. Zij kwamen dan vanzelf bij een brugje 
over de Schotbalkensluis. 
In de buurt van deze brug werd een kleine 
woonark tussen het riet verscholen en de 
bewoners van die ark, verzetsmensen na- 
tuurlijk, hadden op zich genomen om de 
Duitsers, die langs kwamen te molesteren 
en krijgsgevangen te maken. 
Toen deze actie was voorbereid en begon- 
nen kon worden om het plan te verwezen- 

f* 

vaak spande het er bijzonder. Gelukkig 
kwamen de verzetsmensen steeds zegevie- 
rend uit de strijd. Een gelukkige omstandig- 
heid was, dat de veerman van Drimmelen, 
die als het ware voor de aanvoer zorgde, 
een uitstekend Vaderlander was. Hij werd 
in vertrouwen genomen en betrokken in de 
actie. 
De veerman zorgde er steeds voor, dat nooit 
meer dan vier of vijf Duitsers tegelijk over- 
staken naar de Biesbosch. Hij gebruikte voor 
de veerdienst een kleine roeiboot en daar- 
door kwamen de verzetsmensen in de Bies- 
bosch nooit tegen een te grote overmacht te 
staan. 
De gevangenen werden ontwapend, door de 
Biesbosch yevoerd naar het gevangenenschijj 
en vanzelfsprekend zorgvuldig bewaakt. 
Toen het aantal Duitsers evenwel toenam — 
er waren perioden, dat er geen dag voorbij 
ging of er werden krijgsgevangenen binnen- 
gebracht — had men meer bewakers nodig. 
Een illegale groep uit Drimmelen werd op de 
hoogte gebracht van wat er in de Biesbosch 
gaande was. Ook Arie kreeg er de lucht van 
en hij was onmiddellijk bereid om als bewa- 
ker dienst te doen. De bevrijding werd nog 
elk ogenblik verwacht — nog één kleine 
doorstoot van de geallieerden en Duitsland 
stort voorgoed ineen, werd gezegd — en 
Arie kon niet blijven stilzitten. 
Er waren grote gevaren verbonden aan dit 
drieste verzet, maar Arie zag die niet in. 
Trouwens, het was tot n.u toe goed gegaan; 
wel moest men dikwijls met wapengeweld de 

fP^ 
Zij kwamen dan 
vanzelf bij een brugje... 

•  
lijken, had men spoedig succes. Vier Duit- 
sers liepen in de val. Bij het ondervragen 
bleek, dat ze meer dan genoeg hadden van 
Hitlers Krieg. Ze gaven hun wapens af en 
waren tevreden', toen ze de belofte kregen, 
dat tot het eind van de oorlog voor hun 
eten zou worden gezorgd. 
Op deze manier kreeg men wapens; die had 
men overigens dringend nodig, want men 
was de actie feitelijk met lege handen be- 
gonnen en het ging niet altijd van een leien 
dakje. Lang niet alle Duitsers gaven zich 
terstond gewonnen. Soms werden bij het 
brugje complete vuurgevechten geleverd en 

Duitsers tot rede brengen, maar slachtoffers 
waren er niet gevallen. 

Op een dag ging het mis. Drie bewakers 
vielen twee SS-ers aan, er ontstond een 

schietpartij en een van de verzetsmensen ver- 
loor het leven. Daar bleef het niet bij. De 
SS ging de polders in de Biesbosch afstro- 
pen. Het werd een terreurtocht. 
Het was duidelijk, dat het schip met ge- 
vangenen — door Arie steevast het schip 
met creaturen genoemd — ontdekt zou wor- 
den. Men besloot, om het naar een veiliger 
plaats te varen, waar  men meer kans zou 



hebben, dat de SS het niet zou vinden, 
's Nachts begon de vaartocht met het ge- 
vangenenschip, maar in deze doolhof van 
water en modder en riet was dit niet een- 
voudig, zelfs niet voor mensen, die het vaar- 
water kennem 
Na veel geploeter, toen men dacht, in goed 
vaarwater te zitten, voer het schip omhoog. 
Het zat muurvast. Alles werd geprobeerd 
om het weer vlot te krijgen, doch dit ge- 
lukte niet. Met zorg zag men de dag tege- 
moet. Het schip zat vast boven de Petrus- 
plaat, in het Gat van Lijnoorden, zichtbaar 
voor speurende SS-ers. Slechts de vloed zou 
te  hulp  kunnen   komen  om  het  schip   met 
creaturen vlot te krijgen. De vloed, ja  
maar dit betekende, dat men dan tot de 
middag zou moeten wachten. Hoe men het 
ook probeerde, er was geen beweging in 
de schuit te krijgen. 
In spanning wachtte men het daglicht af en 
de dingen, die dan komen zouden. Arie was 
zenuwachtig; er was nu gevaar en hij voel- 
de, dat hij toch nog wel degelijk angst ken- 
de. Een ogenblik deed het hem goed, dit 
te constateren. Hij dacht: — Ik ben dus 
nog niet helemaal onverschillig geworden... 
De ochtend kroop traag voorbij en Arie 
bemerkte dat al ^ijn makkers onrustig wa- 
ren. Met spannina werd de vloed tegemoet 
gezien en toen die kwam, had men succes. 
Men wist het gevangenenschip vlot te 
krijgen en toen voer men met het schip vol 
gevangen Duitsers op klaarlichte dag 
door de watergangen van de Biesbosch, 
waar fanatieke SS-ers liepen te speuren. 
Het schip werd gemeerd bij het Ganzennest, 
ten westen van het Pauluszand. 

Toen die dag eindelijk de beschermende 
duisternis viel, voelde Arie dat hij. zijn 
zenuwen nauwelijks kon bedwingen. Hij 
stond op hoogspanning. De vraag kwam 
in hem op, of hij en zijn kameraden eigenlijk 
niet speelden met het gevaar. Was het wel 
verantwoord, dit drieste avontuur? 
Hij probeerde deze gedachte van zich af te 
zetten. — Laat ik niet zo kinderachtig zijn, 
mijn kameraden zullen er om lachen als ze 
't weten  
Maar eensklaps werd hij warm van binnen, 
't Was   toch  eigenlijk  wel   een  lot uit  de, 
loterij   geweest,   dat   de   moffen   de   schuit ■ 
niet hadden opgemerkt! 
Een lot uit de loterij? Neen, ze waren be- 
waard gebleven, dat was het! 
Arie ging een sigaretje rollen, want hij wilde 
over deze dingen niet verder nadenken. 
„Alles komt altijd goed op zijn pootjes te- 
recht", zei Ries, die meer dan de anderen 
uiting gaf aan hetgeen er in hem leefde. 
„Als je alles maar met een beetje overleg 
doet, rooien we 't hier  wel." 
„Ja",   zei   Arie,   „misschien  wel "   Zijn 
stem klonk een beetje onzeker. „Maar ik 
heb vandaag in m'n rikketik gezeten. Je 
moest maar eens het haasje zijn, zie je. Ze 
zouden je natuurlijk de kogel geven. Die 
SS-ers nemen hier in de Biesbosch vast 
geen risico." 
Ries dacht na en Arie zag, dat zijn wenk- 
brauwen zich samentrokken. 
— Nu gaat Ries ook wat zeggen, dacht 
hij. — Vreemd eigenlijk, dat we bijna nooit 
iets zeggen over hoe wij van binnen be- 
staan. We kletsen de hele dag over alles 
en nog wat, we slapen in 't zelfde stro en 
we zitten letterlijk in hetzelfde schuitje, 
maar we zeggen elkaar niet, wat er precies 
in ons omgaat en hoe wij over alles den- 
ken  
Ries draaide ook een sigaret. Arie hoopte, 
dat Ries nu iets bijzonders zou zeggen, iets 
over zijn angst bijvoorbeeld. 
„Die lange mof in de schuit krijgt ook weer 
griep", zei Ries. „Ik geloof, dat die vent 
koorts heeft. Dat kan me een boeltje wor- 
den, als ze allemaal op apegapen komen te 

JLX  et het wijzen op 
gevaren zi;n we 

echter niet klaar. 
Al zijn we niet be- 
kwaam om alle moei- 
lijkheden op te lossen, 
dan wil dit nog niet 
zeggen dat we op 
sociaal gebied geen 
taak   hebben,   dat  we 
niet moeten zoeken naar de goede oplossing. 
Maar het zegt wel iets omtrent de wijze 
waarop en de richting waarin we de oplos- 
sing hebben te zoeken. 
Dit is het beste met een beeld duidelijk te 
maken. 
Als U een radiotoestel hebt en dat eens van 
binnen  bekijkt,  beseft  U  dat  men  vakman 
moet zijn om daaruit wijs te worden. 
Is Uw toestel defect dan zoudt U zelf daar- 
aan  kunnen  gaan  prutsen,  maar  veel   ver- 
standiger is dat U een goede vakman erbij 
haalt. Zelf kunt U constateren dat de zaak 
niet in  orde is, niet goed  functioneert.  De 
rest laat U aan een deskundige over. 
Nu  is  het  onze   taak   het beste  te  zoeken 
voor   de   gezinnen,   het   contact   met   hen   te 
bewaren, maar bij ernstige moeilijkheden, bij 
gevaar voor ontsporing, bij niet  goed func- 
tioneren, zullen we de hulp inroepen van de 
vakman, van de specialist. 
Dit geeft nog een ander voordeel. 
De gezinnen die wij verzorgen zijn niet gelijk 
gericht, komen uit allerlei levenskringen en 
richtingen. 
Vaak hebben psychische en paedagogische 
vraagstukken een levensbeschouwelijke ach- 
tergrond. Een oplossing moet gezocht wor- 
den die in overeenstemming is met de levens- 
beschouwing van het gezin. Dit is mogelijk 
door het gezin in contact te brengen met 
deskundigen die leven vanuit hetzelfde be- 
ginsel. 
Toch veronderstelt het vorenstaande bij onze 
medewerkers en sociale werkers (sters) een 
zekere kennis van maatschappelijke vraag- 
stukken, van inzicht in gezinsmoeilijkheden, 
van onderscheiding van psychische en 
paedagogische conflicten. 
Zonder de pretentie van volledigheid te 
voeren of zelfs ook maar een programma 
van eisen te stellen, geven we daarover 
gaarne nog enkele opmerkingen. 
Het contact met de gezinnen wordt in de 
meeste gevallen en in eerste instantie gelegd 
en onderhouden door de plaatselijke mede- 
werkers die meestal het gezin ook vroeger 
hebben gekend. -Daarnaast is contact met 
de functionarissen, districtsdirecteiy of 
sociale werkster gewenst en noodzakelijk. 
Voor het kiezen van de medewerkers-bezoe- 
kers zijn de plaatselijke besturen verantwoor- 
delijk en de bezoeker dient regelmatig het 
bestuur op de hoogte te houden van bijzon- 
derheden in dat gezin. 
Zijn er moeilijkheden dan kunnen deze in 
kleine kring besproken worden en een oplos- 
sing gezocht. 
Aan welke eisen moet de bezoeker voldoen? 
Het moét een wijze man of vrouw zijn met 
enige levenservaring, die een gezonde kijk 
heeft op het leven, die daarbij beschikt over 
een scherpe opmerkingsgave. Dit houdt reeds 
in dat over het algemeen niet te jonge men- 
sen als bezoeker worden aangewezen. 
Ook lijkt het ons van belang dat de bezoeker 
niet te ver afstaat van het milieu waartoe het 
gezin behoort. m 

Het aantal bezoeken wordt bepaald door de 
toestand van het gezin en is niet in een voor- 
schrift uit te drukken. 
Aan het inzicht en de wijsheid van de be- 
zoeker moet wel veel worden overgelaten. 
Zijn taak is eigenlijk de verbindingsman te 
zijn tussen het gezin en de Stichting 1940— 

(vervolg pag. 8)     \      1945. Komt hij te weinig dan is het verband 

te los. Komt hij te veel 
pP^ dan ■ kan  dit voor  de 

j^^ bezochte een druk zijn. 
f      Jk Bijzondere kennis van 
A   B het       maatschappelijk 

, jgL W werk kan van hen niet 
/fS.U worden    geëist.    Zijn 

zulken in een bepaal- 
de plaats aanwezig, 
dan kan van hun hulp 

een dankbaar gebruik worden gemaakt. 
We kunnen de eisen eigenlijk samenvatten 
en zeggen: „Zet aan dit werk mensen met 
levenswijsheid, dit zal de gezinnen ten goede 
komen en het contact zal velen ten zegen 
zijn." 
Voor het sociale werk zal het nodig zijn 
dat de Stichting '40—'45 beschikt over 
enige mensen onder de functionarissen die 
iets meer van maatschappelijk werk afweten. 
Ook voor hen geldt in de eerste plaats dat 
zij beschikken over levenswijsheid, dat ze 
een zeker overwicht hebben en dat zij moei- 
lijkheden kunnen onderscheiden. 
Tot hen kunnen de plaatselijke medewerkers 
zich wenden wanneer zich ernstige proble- 
men voordoen in de gezinnen. 
Gezien wat we reeds schreven, mag echter 
ook van hen niet worden verwacht dat zij 
alles kunnen oplossen en in alles deskundig 
zijn, doch zij dienen wel ingevoerd te zijn 
op het maatschappelijk terrein en kennis te 
hebben van de mogelijkheden die er zijn om 
tot een oplossing te geraken. 
'40—'45 zal een goed contact moeten onder- 
houden met deskundigen op allerlei gebied. 
Gezien de goodwill die in het algemeen zij 
en de gezinnen hebben, mag verwacht wor- 
den dat op specialisten niet tevergeefs een 
beroep zal worden gedaan. 
In de practijk van ons werk ontvingen we 
tot nu toe steeds de volle medewerking. 
Zo kan naar onze mening de Stichting de 
morele verplichtingen die zij heeft, nakomen. 
Nu kan het de schijn hebben dat er veel 
moeilijkheden voorkomen. Ze zijn er wel. 
In de meeste gezinnen wordt bij de opvoe- 
ding der kinderen de Vader gemist en is 
inderdaad het gevaar aanwezig dat dit een 
spoor achterlaat bij de kinderen. 
Toch zullen we goed doen geen problemen 
te zoeken en te scheppen als ze er niet zijn. 
In ieder gezin, al is het nog zo, ideaal, loopt 
niet alles als gesmeerd. Er wringt wel eens 
iets. 
Als de verhouding in de grodd der zaak 
goed is, komt veel wel weer terecht. Na- 
delige gevolgen behoeven er niet altijd uit 
voort te vloeien. Als er van de kinderen iets 
terecht komt, zullen verstandige Ouders 
steeds dankbaar zijn dat zij daaraan hebben 
mogen meewerken, maar zullen zij toch altijd 
moeten erkennen dat dit niet is omdat zij 
het zo goed hebben gedaan, maar zij mogen 
het zien als zegen op hun werk, ondanks de 
vele fouten die ze hebben begaan. 
Zijn er in de Stichtingsgezinnen echter 
werkelijke noden, is er behoefte aan raad 
en advies, dan zullen we bereid moeten 
zijn die gevraagd en ongevraagd, maar in 
elk geval zeer tactisch, te verstrekken". 
Met waardering denken we aan vele mede- 
werkers die in dit opzicht voortreffelijk hun 
taak volbrengen. 
Maar het streven van de Stichting 1940— 
1945 moet erop gericht zijn allen die er mee 
te maken hebben nog meer geschikt te ma- 
ken, opdat dit deel van het werk goed tot 
zijn recht kome en aan zijn doel moge be- 
antwoorden. 
Middelburg. F. HUSON. 

[Ingezonden mededelingi 

Een kou, een griep 
koorts en pijnen, drijft U uit door de 
kracht der genezing van SANAPIRIN 
Buisje   25 tabl. 40 et; 50   tabi.   75 et. 



SNELLE   AFLOOP 
Naarmate de tijd voortschrijdt en het proces 

van losmaking van Indonesië zijn eindpunt 
dichter nadert, bevangt ons grotere aarzeling 
om over het vraagstuk van Indonesië te schrij- 
ven. Men moet zich namelijk afvragen, of men 
daarmee thans de publieke zaak nog dienen kan. 
Het is immers enerzijds niet te loochenen, dat 
er practisch niets te redden meer valt. Ander- 
zijds komt men onder de indruk van het gevel- 
werk van de regering, waarmee men de debacle 
hoopt te camoufleren. 
Men moet dat niet onmiddellijk als onjuist ver- 
oordelen. Er kunnen omstandigheden in het leven 
zijn, waarin men zijn gezicht blanket om inner- 
lijke verslagenheid en onzekerheid, om een ner 
derlaag te verbergen met het doel, een sterker 
of een waardiger positie In het leven in te nemen. 
Wij menen intussen, dat ons volk thans meer 
gediend is met openhartigheid- over onze toe- 
stand. Wij zullen immers ten aanzien van de 
rampspoeden, die in de naaste en verdere toe- 
komst ons volk, onze soldaten in Indië, Neder- 
landers in ambtelijke of burgerlijke diensten In 
Indië en de bevolking in Indië, te wachten staan, 
sterker zijn, als ons volk reeds nu met de .neus 
op de feiten gedrukt wordt. Daarbij komt onze 
vrees, dat de regering ook na de souvereinlteits- 
overdracht zal pogen een facïCcle overeind te hou- 
den en dat is op de duur heilloos. Tenslotte zit 
er in deze geschiedenis zoveel lering, dat ons 
volk er uit moet wiileu  leren. 
Niets dringt zich in deze historie zo aan ons 

op als het feit, dat bijna met mathema- 
tische zekerheid het proces zich voltrokken hee'ft, 
dat jaren geleden voorspeld is door hen, die het 
beleid van de regering principieel verkeerd acht- 
ten. De keuze waarvoor men voortdurend gestaan 
heeft in de afgelopen jaren was, of men de Indo- 
nesische volken op de weg naar de vrijheid zou 
leiden met respect voor de hoogheid van het ge- 
zag, dan wel of men daartoe een beroep zou doen 
op dat wat uit revolutie geboren werd, op gelijk 
niveau daarmee onderhandelend, en uitgaande van 
de theorie, dat de volkeren van Indonesië zelf en 
zelfstandig, zonder leiding van de gestelde over- 
heid, het punt van de vrijmaking zouden kunnen 
bereiken. 
Het ging om deze keuze: eerbiedigt men het van 
God gestelde gezag, of vertrouwt men op de 
volkssouvereinitelt. Alle gevoel en verbeelding 
waarmee men van regeringszijde meende de natio- 
nalistische onderstroom in Indië tegemoet te moe- 
ten treden, doen niets af aan het feit, dat men 
allereerst fundamenteel gekozen heeft en wel 
voor de volkssouvereinitelt. Niet allen. Sommi- 
gen hebben naar een compromis gestreefd en 
soms hebben allen (ten dele noodgedwongen) 
de verplichtingen van het gezag vooropgesteld 
(de beide politionele acties). Maar reeds het feit, 
dat men de eerste, politionele actie halverwege 
afbrak en dat men onmiddellijk na de tweede po- 
litionele actie onder druk weer terug krabbelde 
en de republiek weer op gelijk niveau ging be- 
handelen, bewijst, dat men nimmer geheel en van 
harte de leer van de volkssouvereinitelt ten deze 
heeft verlaten. 
Zij, die eerbiediging van de overheid, de Indone- 
sische volkeren ten goede, hebben bepleit, voor- 
spelden, dat de gevolgde weg naar ontbinding 
van het Koninkrijk, en in Indonesië naar inner- 
lijk verval, wanorde, gewapende conflicten en 
Communistische penetratie zou leiden. Zij hebben 
ook beweerd, dat, waar de verhoudingen .ver- 
keerd gesteld werden, in het onderhandelen van 
de overheid met de revolutionaire republiek op 
gelijk niveau, deze laatste niet op zou houden te 
eisen, terwijl de eerste gedwongen zou worden, 
niet op te houden te geven. Een en ander tot 
schade van de Indonesische bevolking. 
Dat alles is precies zo uitgekomen. We volgen 
dat nu maar niet op de voet. Hatta is in het 
laatste stadium naar de Ronde Tafel Conferen- 
tie gekomen om Indië los te maken van Neder- 
land. 
En zulks onder de gunstigste finantiële (de 
schuld aan Nederland, betaling door ons van de 
(T.N.I.), materiële (militaire uitrusting onzer 
troepen) en geografische voorwaarden (Nieuw 
Guinea). 
De rest was voor hem waardeloos Soekamo en 
de Sultan van Djokja hebben door hun redevoe- 
ringen en maatregelen in Indië zoveel mogelijk 
in zijn kaart gespeeld, waardoor de positie van 
onze Nederlandse troepen en van de Nederlandse 
burgers, die in Indië aan het werk zijn, hoe lan- 
ger hoe onmogelijker is geworden. 
Nogmaals willen wij de in verantwoordelijke 

kringen hoe langer hoe meer geliefkoosde 
theorie bestrijden, dat de huidige situatie onder 
druk van het buitenland en met name van Ame- 
rika is ontstaan. 
Welke sentimenten in Amerika ook een rol ge- 
speeld hebben, dezfe Amerikanen waren tot een 
juist   standpunt   gekomen,   indien   we   ze   juist 
voorgelicht hadden  of Indien er uranium in 
Indonesië gevonden was. Maar wij hebben geen 
uranium   gevonden   en   we   hebben   ze   voorge- 

licht vanuit de theorie van de volkssouverei- 
nitelt „het gaat er best en het gaat er steeds 
beter; Nederland was in het verleden slecht en 
nu wordt het ook braaf". 
Thans, nu het te laat is, wordt Amerika door 
de voorlichting van de onlangs verongelukte 
journalisten op de hoogte gesteld van de ramp- 
zalige toestand waarin Indonesië verkeerd. Daar 
hadden wij jaren geleden voor moeten zorgen. 
Thans hoort Amerika, wat wij allang wisten: dat 
de Indonesiërs zelf niet in staat zijn en volgens 
een betrouwbaar man als Sjahrir, misschien na 
vijf jaar en dan slechts met behulp van de Wes- 
terse wereld in staat zullen zijn gezag te vesti- 
gen en Moskou met succes te weerstaan. 
Thans horen zij, hoe de rapporten van de mili- 
taire waarnemers der U.N.O., die voor ons op- 
treden pleitten, steeds veranderd werden door 
hun chefs in die zin, dat zij tegen ons pleitten. 
Thans hoort men, dat de communisten eea 
reeële kans in Indië hebben, dat de Nederlanders 
daar in het verleden goed werk gedaan hebben, 
dat Soekarno en de zijnen de T.N.I. en alles wat 
zich Onder die dekmantel verschuilt bij lange na 
niet onder controle heeft. Thans hoort men, dat 
de Nederlanders niet bekwaam bleken de ge- 
voelige situatie te hanteren en hun standpunt in 
de wereld duidelijk te maken. En zoveel meer. 
Maar het is te laat. 
Sinds de federalen na de vorige politionele actie 
hun vcrtrouwon in ons npg-pzesrd hebben en zich 
op genade of ongenade tot de republiek moeaten 
wenden, zijn onze kansen om goede invloed uit 
te oefenen op een ordelijke ontwikkeling naar 
zelfstandigheid tot nul gereduceerd. 
Een van de ergerlijkste feiten in deze gehele 
affaire Is, dat de aldaar meest loyale onderda- 
nen van ons koninkrijk, de groepen in Oost In- 
donesië en op Sumatra, voortdurend genegeerd 
zijn, in hun rechtmatige wensen, naar zelfbe- 
schikking, zelfs in hun verlangen trouw te blij- 
ven aan de kroon, terwijl men zich uitsluitend 
gericht heeft naar hen, die maar één ideaal had- 
den:  weg met de  Nederlanders. 
Maar dat is nakaarten.  Van belang is voor 

het   ogenblik,   wat   onze   houding   verder 
moet zijn. 
Wij moeten ons daartoe realiseren, dat het na 
de souverelniteitsoverdracht in Indonesië een 
heksenketel zal dreigen té worden en dat daarin 
Stalin zeer reeële kansen zal hebben. Wij moe- 
ten beseffen, dat onze militairen alsdan de beker 
dèr vernederingen tot de laatste druppel zullen 
moeten ledigen, dat de toestand der cultures in 
Indië nog labieler zal worden, dat de status onzer 
bestuursambtenaren vervallen zal zijn en dat lijfs- 
gevaar voor Nederlanders in Indonesië, in het 
bijzonder voor hen die op de plantages werken, 
een nog ernstiger realiteit wordt, dan het in de 
laatste tijd reeds was. 
Wat staat ons ten overstaan van deze situatie 
dan nog te doen. 
Nu het ons niet meer mogelijk is Indonesië aan 
de hand van het moederland op de weg naar 
zelfstandigheid en democratische staatsinrich- 
ting te leiden, moeten wij in maatregelen en ook 
in de persoonlijke .houding van allen, die daar 
werkzaam zijn, leren, de gedachtenwereld van het 
voogdijschap geheel los te laten. De overdracht 
van de souvereiniteit moet ons volle ernst zijn. 
Door geen compromis of handigheid mogen wij 
pogen resten van autoriteit aldaar te handhaven. 
Wij kunnen voortaan onze roeping slechts ver- 
vullen door medewerking en door loyale onder- 
schikking aan hen, die aldaar in de positie van 
overheid gesteld zijn. Zij, die Indonesië kennen, 
weten beter dan wie ook, dat dit mogelijk is uit 
liefde tot dat land en sympathie voor het volk, 
en wij allen weten, dat dit ook nodig is voor de 
toekomst van Nederland zelf. 
Dit vordert van onze troepen, dat zij, indien onze 
regering dit wenst, de overheid, die zij voorheen 
bestreden hebben, thans zullen moeten helpen om 
orde en rust in Indonesië te herstellen. Van onze 
bestuurs-ambtenaren vordert dit, dat zij hun ken- 
nis van land en ambt in een adviserende functie 
zo nodig ter beschikking stellen van de nieuwe 
overheid. Dit vordert van de overige Nederlan- 
ders in maatschappelijke functies dat zij zich in 
hun arbeid en houding ten diepste laten leiden 
door de overtuiging, dat zij in een land werken, 
waarin Indonesische autoriteiten het hoogste ge- 
zag hebben, en dat zij zich daarnaar gedragen. 
Natuurlijk is dat toekomstmuziek. Men kan zo'n 
geestelijke saltomortale niet van vandaag op 
morgen maken. Maar men kan zich niettemin 
daarop richten en zich daarvoor gereedmaken. 
En de consequélitie voor Nederland zelf is, dat 
ons volk niet alleen voor de naaste toekomst maar 
zelfs voor zeer lange tijd de buikriem zal moeten 
aanhalen en dat de regering ons begrip bijbrengt 
voor dé noodzaak daarvan. 
Misschien is wel het belangrijkste in dit alles, dat 
ons volk uit de laatste vier jaren leert, dat men , 
het overheidsgezag niet straffeloos kan deva- 
lueren en op een lijn kan stellen met de preten- 
ties van hen over wie dit gezag door God gesteld 
ia. H. v. R. 

FORMEEL   RECHT 
Vervolg hoofdartikel 

van de spoorwegstaking e.d. zou komen. Dat 
er ten. aanzien van deze categoriën een 
onbevredigende toestand heerst ontkende 
de Minister van Financiën. 
Tot slot nog een enkele opmerking. De 
Regering stelt zich op het standpunt — dit 
blijkt ook uit het gelijktijdig behandelde ont- 
werp: „regelende de aansprakelijkheid van 
de Overheid voor handelingen tijdens of 
ten gevolge van de bezetting" — dat zij niet 
aansprakelijk is voor de daden van de be- 
zettende macht. Zij is dat wel voor haar 
eigen  daden. 
Geen weldenkend mens zal dit kunnen be- 
strijden. Maar een andere vraag is het of 
de Regering niet verantwoordelijk is voor 
hetgeen de Regering in Londen deed en 
toezegde. Er zijn bepaalde opdrachten uit 
Londen gegeven, die de Duitsers aanleiding 
gaven tot het nemen van tegenmaatregelen. 
Het sterkste bewijs daarvan is wel het ..be- 
vel tot de spoorwegstaking". Voorts hebben 
de burgemeesters reeds in 1937 opdracht 
gekregen op hun post te blijven ,,oni hun 
burgers te beschermen". Ligt in dergelijke ge- 
vallen niet duidelijk de verplichting voor de 
Regering,    "waar   dit    ernstige    geT^olg<>n    rn*>t 
zich bracht, schadeloosstelling te verlenen? 
En zo is het, hoewel minder sprekend met 
allen, die ,,in de geest van de Regering 
handelden". De stakende spoorweglieden 
schijnen zelfs schriftelijke toezeggingen van 
de Regering uit Londen te hebben ontvangen. 
Wij kunnen de indiening van dit wetsont- 
werp niet anders zien dan als een psycho- 
logische fout van de eerste rang, waarbij 
men over het hoofd zag, dat het doen van 
„formeel recht" aan een bepaalde groep in 
zich kan sluiten het doen van onrecht aan 
een andere groep, die veel sterkere morele 
rechten kan laten gelden. En als dat formele 
recht dan nog zeer betrekkelijk is, omdat 
men noodgedwongen een grote groep moet 
uitsluiten, dan zien wij de waarde daarvan 
als zeer gering. 
Een andere vraag is of de zorg voor de 
verzetsslachtoffers inderdaad zo slecht is 
als door sommige Kamerleden werd beweerd. 
Daarover een volgende maal. .   Ad. 
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„VERENIGD VERZET 
1940-1945" 

Ih Amslerdam is een comité gevormd, dat een 
vereniging met bovengenoemde naam wil 
oprichten. Uit die hoek komt tevens een 
nieuw blad „De stem van het verzet" 
„De Waarheid" staat daarbij uitvoerig stil, 
wat tegenwoordig zelfs argeloze mensen op 
hun hoede doet zijn. Daar is ook alle reden 
voor. Het blad vermeldt, dat dit comité 
voortgekomen is uit 'de afdeling Amster- 
dam van de Vereniging Ex-Politieke Ge- 
vangenen, maar het verzwijgt, dat deze 
heren uitgetreden zijn, omdat zij als com- 
munisten door het besluit van genoemde 
vereniging geen lid mochten blijven. 
Wij hebben dus in „Verenigd Verzet 1940- 
'45" te doen met een onvervalste communis- 
tische mantelorganisatie. 
Wat het comité verder voorgeeft te ziin 
(de spits van het verzet) en van plan is te 
doen (strijden voor de rechten der nage- 
laten betrekkingen, voor de vrede en tegen 
het fascisme) is in dit licht bezien voor de 
C.P.N, zowel als voor ons van weinig be- 
lang. Het is alleen van belang, dat wij 
weten, wat zij werkelijk zijn en werkelijk 
bedoefen, en dat zij weten, dat wij daar- 
van op de hoogte zijn. 

{Ingezonden mededeimg) 

DAM PO Beproefde hulp bij 
verkoudheid voor Va- 
der, Moeder en kind. 



In Memoriam 

In  dit nummer zetten wij de herdenking 
van    de    gevallenen    uit    Bergentheim, 
welke   herdenking   wij   in   het    vorige 

nummer aanvingen, voort. 

ALBERT KREMER 
Geboren   8   Mei    1905 
te Ambt Hardenberg. 

Gefusilleerd 5 Aprïl 1945 
te   Beerzerveld, 

^\. GERRIT GRIEMINK 
Ambtenaar R.K.B. 

Geboren  9  November   1917 
te Emmen. 

Gefusilleerd 2 Maart 1945 
'    te   Varsseveld. 

GERRIT LUICHIES 
Landbouiver. 

Geboren   9  Augustus   1886 
te Hardenberg. 

Gefusilleerd   2   Maart   1945 
te    Varsseveld. 

WILLEM van der SLUIS 
Schilder. 

Geboren  5  April   1910 
te Avereest. 

Gefusilleerd   2   Maart  1945 
te   Varsseveld. 

ROELOF SEINEN 
Opzichter Rijks- Waterstaat. 
Geboren 19 September 1912 

te Meppel. 
Gefusilleerd 2 Maart 1945 

te   Varsseveld. 

ALBERT TIMMERMAN 
Landbouwer. 

Geboren   11   Januari  1898 
te Gramsbergen. 

Gefusilleerd 2 Maart 1945 
te    Varsseveld. 

^a*^^*^ 
Het waren gewone mannen en jongens, die in stilte hun weg gingen. Het zou geenszins in overeenstemming zijn 
met hun leven, noch veel minder zouden ze het gewenst hebben  om op deze plaats een beschrijving te geven van 
hun wer-Ze in de strijd tegen de bezetter. Toch is het goed om een  In Memoriam aan hen te wijden. Om dank' 

baar te gedenken alles wat zij deden. Bovenal om God te danken, dat Hij ons zulke mannen gaf. 

Zondag 4 Maart heerste er ongerustheid onder de kerkgangers te 
Bergentheim. Er werd gemompeld over onze „jongens", doch nie- 
mand wist eigenlijk hoe of wat. De ongerustheid werd groter 
toen Ds. Pieffers, de Geref. Predikant, niet voorging in de mor- 
gendienst. In beide kerkgebouwen (Geref. en Ned. Herv.) werd 
een vurig gebed opgezonden tot behoud van hen, die uit onze 
plaats waren gearresteerd. Na de morgendienst was er de zeker- 
heid, dat onze jongens waren gefusilleerd te Varsseveld. Daarom 
was Ds. Pieffers niet voorgegaan in de dienst des Woords, om de 
familieleden de doodstijding. te brengen van hun geliefden. (Ds. 
Dijkhuis, de Ned. Herv. Predikant was ondergedoken). 
De droefheid In het dorp was niet te beschrijven. Tien van hun 
besten weggenomen door moordenaarshand van de vijand: te 
Faetstap, Ormel, Salomons, v. d. Sluis, Griemink, Bols, Luichies, 
Seinen, Schuurman en Timmerman. 
Op 2 Maart hadden ze de dood gevonden met 36 anderen te Vars- 
seveld achter de boerderij van boer Kraaijenbrink aan de Aaltense 
weg. 
26 April d.a.v. mochten we hun stoffelijke overschotten opgraven, 
mede door de goede en liefdevolle zorg van het gemeentebestuur 
van Wisch, waaronder Varsseveld  ressorteerd. 
De volgende dag vond hun herbegrafenis plaats op de begraaf- 
plaats te Bergentheim, tezamen met W. Gordt en H. Grendelman 
van Beerzerveld. Samen rusten ze in één graf, verwachtende de 
jongste dag. 
Intussen was in Februari 1945 Dr. Post gearresteerd. Hij, die 
steeds gereed stond om het leed der lijdende mensheid te verzach- 
ten, voorzover en zoveel hij dat kon, moest zelf een verschrikke- 
lijke  lijdensweg gaan. 
Ook in het verzet werd nooit tevergeefs een beroep op hem ge- 
daan. Nacht en dag stond hij klaar voor onderduikers enz. Alles 
wilde hij afstaan terwille van de goede zaak. Auto, motor, ja zich 
zelf. En hij heeft zich zelf gegeven. Enkele dagen na de bevrijding 
van Bergentheim ontvingen We de droeve tijding, dat zijn bloed 
de Nederlandse bodem had gekleurd. Bij de Woeste Hoeve moest 
hij staan voor de lopen van het vuurpeloton. 

Kees de Jong, ambtenaar der P.T.T., had reeds vanaf de eerste 
Meidagen van 1940 een hartgrondige afkeer van de bezetter. Vol 
jeugdige moed, koelbloedig en vastberaden, deed hij de vijand 
afbreuk waai hij kon. 
In  de herfst van 1944 was hij  genoodzaakt onder  te duiken.  Dat 
was  veel  gevraagd van  zijn  werkzame natuur. 
Op  5  December daarop werd hij onverwacht gearresteerd.   Stand- 
vastig  bleef hij,   zodat geen   zijnjer  medewerkers  gevolgen  onder- 
vond. 
Ook hem bleef de lijdensweg niet bespaard. Half Mei 1945 kregen 
we de zekerheid dat ook Kees niet levend weer zou keren. 2 Mei 
was aan zijn leven een einde gekomen, in het concentratiekamp 
te Wöbelin. Wel mocht hij de komst der geallieerden nog aan- 
schouwen, maar zijn uitgeteerd lichaam moest de strijd opgeven. 
Ver van zijn vaderland werd zijn ontzielde lichaam ter aarde be- 
steld. 
Op de bevrijdingsdag van Bergentheim, 5 April 1945, werd Albert 
Kremer lid   der   B.S.,   door   een   vijandelijke overmacht   gegrepen. 
Redding was onmogelijk. Zonder pardon werd hij aan de kant van 
het  Almelose Kanaal  te  Beerzerveld doodgeschoten. 
Niemand meer dan  hij  verheugde zich over  het einde  der  onder- 
drukking. De vrijheid lag weer voor hem.   Hij   mocht  de  vrijheid 
hier nauwelijks aanschouwen, omdat Gods weg een andere was. 
Enkele  dagen   later vertrouwden   we  zijn stoffelijk  overschot   toe 
aan de schoot der aarde op de begraafplaats te Bergentheim. 
Zo betaalde Bergentheim  zijn tol voor  de vrijheid. Spontaan wer- 
den  door de  bevolking gelden bijeen  gebracht  tot oprichting  van 
een  monument, waarop de namen van deze   dertien  zijn vermeld. 
Elk jaar op de tweede Maart  herdenkt het dorp  zijn doden. Dan 
wordt het weer  terug geroepen in de geest naar de bange jaren 
der bezetting. 
Doch waarachtige herdenking bestaat niet alleen in het houden 
van toespraken of het leggen van kransen. Voor waarlijk herden- 
ken is nodig het gaan staan naast-degenen die achter bleven. Dat 
zijn we verplicht aan onze gevallenen. Zij brachten het offer van 
hun leven. 

ii i riii~ri~Mi_i i. 

ZIJ HEBBEN DE GOEDE STR11D GESTREDEN, 
ZIJ  HEBBEN  DE LOOP GEËINDIGD, 
ZIJ   HEBBEN HET GELOOF BEHOUDEN, 
VOORTS IS HEN WEGGELEGD 
DE KROON  DER RECHTVAARDIGHEID. 

»S^1^«MW.^"»l»^—WM^IJ'V» 



♦      iDen   «chip   v o 
(vervolg van 

liggen.  En  dan  de  hele   dag  dat  geklaag 
over zijn wijf in Pommeren " Ries nam 
een driftige trek aan zijn sigaret. Toen zei' 
hij: „'t Is een rotbende, als je 't mij vraagt. 
Wat zijn we eigenlijk begonnen. En nou 
zal jij ook wel denken, dat ik 'm knijp. Maar 
dat is het niet. Ik heb A gezegd en ik zal 
ook B zeggen. Maar dit is geen leven meer. 
We houden die moffen vast,-goed en best. 
Ze zijn bang voor ons, omdat wij proppen- 
schieters hebben. Maar wij hebben weer 
niks in te brengen, als de SS-ers met man 
en macht afkomen. Ik heb weleens een plaat 
gezien: De grote vissen vreten de kleine. 
Nou, zo is het met ons ook. 't Hele leven 
hangt ervan aan elkaar." 
Arie was geschrokken van de woorden van   . 
Ries. Ruw en plomp waren de zinnen .over 
zijn lippen komen tuimelen, een onverwachte 
stortval. 

1   creaturen * 
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Arie knikte. 
„Ja", zei hij, „de oorlog duurt langer dan 
wij dachten." 
„Dat  is  het niet.  Misschien  duurt  hij nog 
wel een jaar, maar dat is het niet." 
„Heb je er genoeg van, van het onderdui- 
ken en 't illegale werk?" 
„Dat is een vraag voor niks. Natuurlijk, we 
hebben er allemaal meer dan  genoeg   van. 
Daar gaat het niet over. Maar dat we deze 
hele beweging zo gewóón gaan vinden, dat 
is het beroerde er van." 
En toen zei Arie ineens: 
„Ja, daar denk ik ook weleens aan. Ik vraag 
me soms af, of ik onverschilliger geworden 
ben." 
„Dat ben je. En ik niet minder. Weet je, 
wat m'n moeder zei, toen ze voor 't eerst 
hoorde, dat ik in 't verzet was? Ze zei: Als 
je 't dan maar doet met vrezen en beven  

Maar dat Is er al lang af bij me. Ik weet 
nieteens, of ik het zo plezierig zou vinden, 
als morgen de oorlog afgelopen was. Toen 
Italië capituleerde en Ger me dat kwam 
zeggen, moest ik grienen als een klein kind. 
Ze dacht dat het van blijdschap was — en 
dat was 't misschien ook wel, maar ik had 
toen ineens de gedachte, dat het raar en 
leeg zou zijn als we nergens meer voor be- 
hoeven uit te kijken." 
Arie wist niet goed, wat hij antwoorden 
moest. Hij zei: 
„'t Is net als met de mobilisatie. Eerst had 
je er een gloeiende hekel aan dat je moest 
opkomen, maar toen we na de capitulatie 
afzwaaiden, vond je 't weer vervelend dat 
het ineens afgelopen was. Je had in dienst 
tenslotte een onbezonnen leventje " 
„Ik ga weer eens beneden bij de moffen 
kijken", zei Ries op een heel andere toon. 
„Ga jij maar wat maffen." 

(Wordt vervolgd). 
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Nu ons gedenkboek zijn voltooiing nadert 
en onze lezers reeds in de gelegenheid 
zijn een exemplaar te bestellen, voordat 

het boek in de etalage ligt, zal men er prijs 
op stellen te vernemen, hoe het boek zal 
worden. Wij hebben daar reeds een en an- 
dermaal bij stilgestaan, door onze leaers er- 
van op dc hoogte te stellen --.p -M^IUO ^ijit 
wl] gewp^t hebben. Ditmaal willen wij ons 
bepalen tot een overzicht van de samenstel- 
ling. 
Steeds hebben wij als de bijzondere aan- 
trekkelijkheid van ons gedenkboek naar vo- 
ren gebracht, dat het fundament van het 
boek een uitvoerige documentatie van het 
LO- en LKP-verzet overal in de lande is 
geweest. ledere medewerker en iedere plaats 
is in de gelegenheid gesteld de verzets- 
bevindingen op schrift te stellen. De meesten 
hebben daaraan ook voldaan. 
Maar de volgende en zeer moeilijk op te los- 
sen vraag was, op welke wijze men dat 
moest verwerken. Wanneer iemand zou be- 
voeren, dat men al die documenten, desnoods 
na enige bewerking en rangschikking, maar 
op moet nemen in het boek, dan verliest hij 
uit het oog, dat we zo een boek van minstens 
25 delen zouden krijgen, dat niet alleen niet 
te betalen zou zijn, maar dat vooral zeer on- 
bescheiden zou wezen. Men moet immers, 
wanneer men een boek schrijft voot het Ne- 
derlandse publiek, over een onderwerp, dat 
men daartoe belangrijk genoeg acht, zich 
vervolgens afvragen, hoeveel bladzijden men 
gezien dc belangrijkheid van -het onderwerp 
daaraan mag besteden. Wij mochten ons im- 
mers niet op het standpunt stellen van mijn- 
heer X uit het verzet ergens in Nederland, 
die zoveel meegemaakt heeft, dat hij daar- 
over alleen al eep boek vol zou kunnen schrij- 
ven, maar wij moesten ons op het standpunt 
stellen van de willekeurige lezer Y, die wij 
iets van het verzet wilden vertellen in zo- 
danige vorm £n van zodanige omvang, dat 
hij enerzijds de verzetsgeschiedenis leert 
kennen en anderzijds het boek niet vanwege 
de dikte maar in zijn kast laat staan of van- 
wege de prijs maar in de etalage laat liggen. 
Zo gezien wordt het samenstellen en schrij- 
ven van een boek pver de geschiedenis van 
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LO en LKP eerst recht een probleem. Als 
men immers de wederwaardigheden van vele 
duizenden medewerkers, de inhoud van dui- 
zenden rapporten en interviews moet com- 
primeren iu een boek van ongeveer duizend 
bladzijden, dan kan het niet anders of men 
moet zich beperken tot de grote lijnen 

—-^ 
qeóenkBoek 

van het veczet in lo. en Ikp, 
^  / 

acaiojoscaoscsKaicaioic sèJ 

Wij hebben daarvoor deze oplossing ge- 
vonden : 

Het boek bestaat uit twee delen; in het eerste 
deel is de geschiedenis van de LO en LKP 
beschreven en wel de geschiedenis van de 
Landelijke leiding en de geschiedenis van 
de provinciën. Voor de LO-geschiedenis kon 
de geschiedenis van een honderdtal distric- 
ten in dit. frame slechts in hoofdlijnen ver- 
werkt worden, om maar niet te spreken van 
de op zichzelf ongetwijfeld interessante ge- 
schiedenis van een duizendtal plaatselijke af- 
delingen. Wat de LKP betreft, kon op deze 
wijze in grote lijnen de geschiedenis van 
ieder der ploegen verhaald worden. 
Tal van interessante gegevens moesten zo- 
doende in dit deel achterwege blijven. Daar- 
toe is het tweede deel systematisch van opzet 
gemaakt. D.w.z. in dit deel is de beschrijving 
gegroepeerd naar de aard van het werk en 
de wijze van werken. Dit deel biedt zodoende 
gelegenheid om deze onderwerpen rijkelijk 
te illustreren met allerlei interessante voor- 
vallen, die we uit de documentatie konden 
putten. 

I n het historische deel is dus achtereenvol- 
gens behandeld: De geschiedenis van de 

leiding der LO, van de verschillende provin- 
ciale afdelingen der LO, van de leiding der 
LKP en van de verschillende provinciale 
ploegverbanden der LKP. Vervolgens is 
daarin behandeld de geschiedenis van de 
drie specialistenafdelingen der LO en LKP: 
de Falsificatie-Centrale (FC), en de Per- 
soonsbewijzen Sectie (PBS) en het illegale 
CDK, dat het vervoer van de gekraakte bon- 
kaarten verzorgde. 
Bovendien is de geschiedenis van de zelf- 
standige Centrale Inlichtingen Dienst (CID) 
beschreven, omdat deze organisatie zeer 
nauw contact onderhield met de LO en LKP 
en bovendien, omdat het merendeel der 
medewerkers daarvan uit medewerkers der 
LO bestond. Tenslotte is in dit deel een 
hoofdstuk opgenomen, waarin de beschrij- 
ving is gegeven van de contacten met andere 
organisaties, met officiële instanties en met 
de Regering in Londen. 

Voor de indeling van het tweede deel heb- 
ben wij ons op het standpunt gesteld, dat 
LO en LKP hun ontstaan te danken hebben 
aan het onderduikersDrobleem. Dit bracht 
ons allereerst tot een indeling in drie hoofd- 
stukken; De Onderduiker, De Illegale Wer- 
ker en De Verzorging. Een vierde hoofdstuk 
behandelt het werk van de LKP in BS-ver- 
band: Semi Militair Verzet. Een vijfde 
hoofdstuk is getiteld: De illegaliteit en de na- • 
oorlogse problemen. Daarin zijn behandeld 
de onderwerpen: politiek en verzet, de so- 
ciale organisaties en ^e stoottroepen. Dit 
deel wordt dan afgesloten met een paragraaf 
over documentatiemateriaal, een historische 
kalender en een alphabetische lijst van de 
gevallenen, voorzien van enkele persoonlijke 
gegevens en van een verwijzing naar de 
bladzijde," waar de betrokkene ter sprake 
komt en waar zijn foto geplaatst is. 

Over deze hoofdstukken nog een enkele 
opmerking. In het hoofdstuk „De On- 

derduiker" worden allereerst de verschil- 
lende typen onderduikers besproken (Joden, 
piloten, Franse krijgsgevangenen, studen- ' 
ten, onderduikers voor de arbeidsdienst en 
voor de arbeidsinzet, spoorwegstakers, Duit- 
se onderduikers, de mannen van Arnhem, 
enz.). Vervolgens wordt het onderduiken 
zelf besproken en dan wordt ook aandacht 
besteed aan speciale onderduikgelegenheden 
zoals de Biesbosch. 
In het hoofdstuk „De illegale werker" wordt 
het type van de illegale werker besproken 
en vervolgens: besprekingen en vergaderin- 
gen, financiële verzorging, verbindingen, be- 
veiliging, leefwijze, de vrouw in de illegali- 
teit, karaktervorming, geestelijk leven, ver- 
raad, provocatie en liquidatie, arrestatie, ge- 
vangenschap, bevrijdingen en ontvluchtingen. 
In het derde hoofdstuk „De verzorging" komt 
achtereenvolgens aan de orde: bewerking, 
vervoer en huisvesting van de onderduiker, 
voedselvoorziening, werk, financiële verzor- 
ging, overvallen (Distributiekantoren, Bevol- 
kingsregisters, Gewestelijke Arbeidsbureaux, 
Politiebureaux, etc), vervalsingen, beveili- 
ging van de onderduiker, étappendienst en 
crossings, en geestelijke voorlichting. 
Het hoofdstuk „Semi Militair Verzet" is als 
volgt ingedeeld: wapeninstructie, sabotage, 
droppings, wapentransporten. 
In het laatste hoofdstuk worden besproken: 
De Nationale Advies Commissie, Bundeling, 
Zuivering, Berechting, Stichting 1940-1945, 
Landelijk Herstel, N.V.H, en Stoottroepen. 
Het eerste deel wordt geopend met een 
„Verantwoording" en met een „Ten gelei- 
de" van de gedenkboekcommissie, terwijl het 
tweede deel wordt afgesloten met een „Epi- 
loog" van Frits de Zwerver. 

(vervolg op pag. 2) 



Zo krijgen wij dan een gedenkboek van onze 
Schreieder. Dat is ten hemel schreiend, maar 
het is zo, mijne vrienden. Een Nederlandse 
uitgever zal het voor de Nederlandse lezers 
uitgeven en wij wachten nu maar a[, wanneer 
het gedenkboek van de man van 't England- 
spiel op de boekenmarkt zal komen. 
Ja, ja, zó gortig is het tegenwoordig, dat een 
uitgever zich niet schaamt om de ongetwijfeld 
leugenachtige opstellen van een doodsvijand 
van het Nededandse volk en de vrijheid, uit 
te geven. Omdat er centjes aan te verdienen 
zullen zijn, meneer! Voor vijf centen ver- 
kocht men destijds zijn volk en zijn vader- 
land, maar vandaag-de-dag wil men voor een 
paar grijpstuivers winst Schreieder zelfs tot 
een humaan en heldhaftig mens bombarderen. 
Maar de Nederlander, die de schaamteloos- 
heid zou hebben om bij verschijnen dat boek 
te kopen, zou waard zijn om op zijn colla- 
borateursjasje te worden getuft, ■— en wel 
door een edelaardig stelletje mensen, in onze 
rliorharc-    krino    tnplhekonrl ■   rlp    oedenkhnek- 
commisste! 
Want ons Gedenkboek komt — en dat is 
betere koek! 
En ik kan me werkelijk niet voorstellen, dat 
er ook maar één LO.-LKP.-man zou zijn, die 
dit boek niet zou kopen! 
Al zijn dan mijn idealen in rook opgegaan en 
al moeten we uitkijken om niet door NSB.- 
ers en aanverwante lieden van de sokken te 
worden gereden, niettemin zal ik toch het 
gedenkboek dankbaar aanvaarden om in de 
geschiedenis van de LO.-LKP. als het ware 
te lezen, hóe het had kunnen worden en met 
welke innerlijke vreugde we destijds bezield 
waren, ondanks de verschrikkingen van die 
tijd. En als het nogeens zover komt, dat ik 
in de petoet zal worden gestopt omdat ik 
gedurende de oorlogsjaren de onevenwich- 
tige stommiteit beging om zoiets als illegaal 
werk te doen, ach. als de gebefte heren mij 

tdan maar willen toestaan om in mijn celletje 
het gedenkboek te mogen hebben. Mij dunkt, 
dan mag ik nog niet mopperen. En komt het 
zelfs zó ver, dat de kogel mij wordt toege- 
dacht omdat ik de moffen tegenwerkte, wel, 
als mij dan wordt gevraagd, wat mijn laatste 
wens is, dan zal ik zeggen: Laat mij nog even 
het gedenkboek lezen! .... Aangezien het 
een verbazend dikke pil gaat worden, zal ik 
dan een grijsaard zijn, alvorens ik het uitge- 
lezen heb. 
Zouden wij het gedenkboek wél kopert als 
het drie kwartjes zou kosten, maar nü niet 
omdat het uiteraard niet anders dan prijzig 
kan zijn vanwege de geweldigheid van deze 
uitgave, ach, dan zijn wij met permissie ge- 
sproken labbekakken. Laten wij er dan des- 
noods voor gaan sparen, of er een lening 
voor aangaan bij een beste vriend die voor- 
goed naar Amerika of nog even verder ver- 
trekt, —■ maar laten we het in ieder geval 
kopen, want het gedenkboek hoort thuis in 
het huis van iedere verzetsman. En die mij 
tegenspreken durft — laat zo iemand dan 
maar een Schreiedertje kopen en zichzelf 
voor altijd verséhrikkelijk beledigen. 
Maar wat daas ik, want zó zijn er niet onder 
ons! Schreieder wordt geboycot en het 
Gedenkboek zal er ingaan als koek! Let maar 
op. mijne vrienden! 
Maar stel uw bestelling niet uit, doe het nu 
alvast. Verdikkie, het moet vanavond 
nog gebeuren! 

Dat zegt 
ydt   ÓUuH. 

•k     het QRote geeoó      * 
vervolg hoofdartiKell 

De gedachtengang bij dè beschrijving is 
vanzelfsprekend geweestv dat het werk 

en niet de persoon in het middelpunt moet 
staan. Dit kon intussen niet betekenen, dat 
de schrijvers geheel konden afzien van het 
introduceren van personen. Juist de beschrij- 
ving van hen moet het geheel verlevendigen. 
Men heeft daarin intussen een zo groot mo- 
gelijke soberheid betracht en zich voorname- 
lijk beperkt tot de illegale werkers, die in het 
verzet gevallen zijn. Dit is vooral in het eer- 
ste deel, de beschrijving der geschiedenis, 
van belang, en in dit deel zijn dan ook — 
verspreid — de 1500 foto's van de gevalle- 
nen in LO en LKP geplaatst. 
Een ander kenmerk van het boek is, dat niet 
de geschiedenis van Nederland en ook niet 
de geschiedenis van de Duitse bezetting in 
het middelpunt staat, maar de geschiedenis 
van het verzet. Dit betekent intussen niet. 
dat over Duitse maatregelen en gebeurte- 
nissen buiten het verzet geheel gezwegen kon 
worden. Zij zijn vermeld, voorzover ze van 
belang zijn geweest voor het verzet. 
Het verzet ten behoeve van onderduikers 
had een bijzondere vorm. 
ii^t -wao UI^-VA «l«»i» ^Kviga ann^rp vorm van 
verzetswerk afhankelijk van particulier ini- 
tiatief overal in den lande en op grond daar- 
van was dit Vü^ei typisch geschikt vooi lim 
Nederlandse volk. Dat blijkt ook wel uit 
het feit, dat nergens in de bezette gebieden 
het onderduiken zó'n geweldige omvang 
kreeg als in Nederland, waardoor dit ver- 
zetswerk in Nederland een dominerende po- 
sitie binnen het verzet innam. 
Meer dan in enig ander type van verzet 
gold in het onderduikerswerk, dat het ge- 
dragen en genormeerd werd door het grote 
gebod: „Gij zult God liefhebben boven alles 
en Uw naaste als uzclve." Het is om die 
reden, dat wij als titel voor het gedenkboek 
oekozen hebben: Het Grote Gebad. 

H. v. R. 

ilngezonden mededenrtg} 

Ziekte in 't gezin 
Dampo-verkoudheidsbalsem: beproefde 
hulp bij een gevatte koude voor Vader, 
Moeder en kind. Prijzea f. 1.25, 90 en 75 c. 

Dit stempel, dat de Duitsers de laatste 
weken van de oorlog tot hun verdriet bij 
allerlei gelegenheden eraan herinnerde, dat 
hun rijk van tyrannie zijn einde naderde, 
was niet slechts een speels gebaar van de 
Falsificatie Centrale der LO. Het was een 
hart onder de riem van het Nederlandse 
volk en een publieke aanval op het moreel 
van de Duitse bezetter. Want dit stempel 
leerde belden, dat het kleine onhandige 
verzet van het begin, dat voor de Duitsers 
eigenlijk geen partij was, uitgegroeid was 
tot eep machtig volksverzet, dat zich de 
luxe van bespotting van de vijand kon 
veroorloven. 
Het Gedenkboek vertelt U dit verzetsepos. 

Een koerierster met wapens in haar fietstas eens 
door een Duits officier werd aangehouden; 
de  Duitser haar vroeg  Wat zij  in  haar fietstas 
vervoerde; 
de koerierster antwoordde: een V2, welk ant- 
woord de Duitser zo geslaagd vond, dat hrj van 
verder onderzoek afzag. 
Sommige bewakers zich bij een gewapende over- 
val van de LKP. op distributiekantoren e.d. op- 
zettellijk bewusteloos lieten slaan, om zodoende 
hun medewerking aan de overval te kunnen geven 
en tegenover de SD. een goed alibi te hebben; 
een politieagent in Doorn gedurende zo'n overval 
nog niet goed bewusteloos was, omdat • de klap 
niet hard genoeg was aangekomen; 
deze man toen om een tweede en hardere 
klap vroeg om vooral goed buiten westen te zijn. 
Het bij een transport van piloten dikwijls ge- 
bruikelijk was, de piloten ,,doofstom" te houden 
en hen een witte wandelstok mee te geven; 
zo'n „doofstomme" piloot eens bij het uitstap- 
pen uit de trein met zijn zwaar bespij kerde laar- 
zen per ongeluk op een elegant damesschoentje 
trapte; 
hij toen, in tegenwoordigheid van enkele moffen. 

Pater BleyR. die door de Duitsers zwaar gezocht 
"-«rd. weigerde om onder te duiken, zelfs niet 
nadat hij was gewaarsvuuwd voor een a.s. be- 
zoek van de Duitsers aan het klooster, waarin 
hij was  ondergedoken; 
een aantal Limburgse KP-ers, als Duitsers ver- 
momd, hem toen in de nacht van z'n bed hebben 
gelicht en „gearresteerd"" hebben. 
De KP-ers in Amsterdam eens een pakje met een 
tijdbom in een geparkeerde Duitse auto hadden 
gelegd; 
korte tijd daarna de eigenaar der auto arriveer- 
de, die — begrijpend wat de bedoeling was — 
het pakje onmiddellijk een eind de straat op- 
slingerdo; 
er juist   een  bedelaar   passeerde,   die  het   pakje 
opbeurde en in z'n  zak stopte; 
de betreffende  bedelaar  hierdoor het  leven  ver- 
loor. 
De Friese KP. in Leeuwarden een luisterpost 
had, die verbonden was met het hoofdkwartier 
van de   SD; 
het zodoende' mogelijk geweest is gedurende ge- 
ruime tijd alle gesprekken en verhoren van de 
Duitsers te volgen; 
dit wel eens zeer veel van de zenuwen der luis- 
teraars heeft gevergd, doch anderzijds een uit- 
stekende gelegenheid bood om bij te blijven met 
W£(.t de Duitsers van de illegaliteit afwisten; 
het b.v. mogelijk geweest is om alle personen, 
die bij verhoren en in gesprekken genoemd wer- 
den, tijdig te waarschuwen. 
Pp een Beursvergadering van de LO. het ber 
sluit was gevallen, een berucht handlanger van 
de Duitsers te liquideren: 
één der Beursbezoekers aan een andere een 
pistool overhandigde met de opmerking: X moet 
doodgeschoten worden; doe jij het even, je moet 
er toch langs. 
Bij verschillende overvallen van de KP. op dis- 
tributie kantoren e.d. de humor niet ontbroken 
heeft; 
een KP-er bij een overval b.v. de bewaker eens 
bij wijze van prop een luier in  de mond  stopte; 
op een distributie kantoor de werkster eens juist 
de knop van de begeerde kluis blinkend gepoetst 
had, toen de KP. voor een overval binnenstapte; 
er eens een distributie kantoor gekraakt is ge- 
durende het kwartier, dat de dienstdoende wacht- 
meester naar Radio  Oranje was gaan  luisteren. 
Het Bevolkingsregister van Hengelo na de over- 
val plechtig — met bloemen — op het kerkhof 
is begraven. 
Een dominee, die tot de KP. behoorde, tijdens de 
kerkdienst z'n pistool in z'n broekzak op de 
preekstoel meenam, omdat hij na de kerkdienst 
een wapendropping  mosst meemaken. 
In de Haarlemmermeer op een boerderij ge- 
durende de oorlog zeventig personen, waaronder 
vele Joden ondergedoken zijn geweest, waarvan 
er bij een Duitse overval 34 werden gearresteerd. 
In Staphorst maar liefst zes keer door de KP. 
een gewapende overval is gepleegd. 
Deze en honderden andere Interessante en his- 
torische gebeurtenissen in ons gedenkboek „Het 
Grote   Gebod"   staan   beschreven. 



CHINA: VOLLEDIGE RAMP 
)f door 

Joop Koning 

r 
Waarom Amerika China in de steek gelaten 

heeft? Het gebeurde, omdat men niet geloof- 
de in zijn leider Tsjang-Kai-Sjek. Te gaarne be- 
schouwde men hem in Amerika als een dictator; 
te gemakkelijk vergat men, dat deze Tsjang in 
werkelijkheid een grote figuur was, die in 1928 
reeds vocht tegen de communisten en sedert 1930 
tegen Japan — meestal zonder hulp — en daar- 
om alleen al opmerkelijke verdiensten heeft. Het 
aloude Chinese volk heeft grote geesten, bekwa- 
me en schrandere mannen, maar het beste bewijs 
voor Tsjang's bekwaamheid is het feit, dat men 
hem zo lang in het zadel moest laten, omdat men 
geen gelijkwaardig vervanger kon vinden. Hij is 
echter op één punt zwak geweest, hoewel men er 
onmiddellijk aan toe moet voegen, dat de strijd 
op dit punt bovenmenselijk zwaar is in China. 
Hg is niet in staat geweest, de corruptie van 
zijn regering, de financiële warboel en chaos en • 
de politieke en morele neergang in zijn land te 
stuiten. Dit is zijn zwakke zijde geweest en 
daarom ook kon de wereld en zijn eigen land 
hem tenslotte niet meer onvoorwaardelijk accgp- 
teren en handhaven. Daarmee is hij echter niet 
veroordeeld. De bureaucratische kliek der Kwo- 
mintang blijkt zo sterk, dat zelfs grote persoon- 
lijkheden daartegen machteloos staan, jje LUN KA-goederen verdwenen naar de zwarte 
markt pn van, de drie milliard Amerikaanse dol- 
lars, die sedert 1944 aan China betaald werden, 
zag men bijna geen andere sporen dan glimmen- 
de auto's, tuinfeesten en juwelen. En het ver- 
hongerende en vermagerende volk van China 
bleef maar wroeten en werken onder overstro- 
mingen, oorlog, misoogst en ziekte. * 
Deze binnenlandse verschijnselen in het land, 
waaraan de regeringsleider Tsjang geen paal en 
perk vermocht te stellen, heeft Amerika besten- 
digd in haar weifelende politiek ten opzichte van 
China, met alle gevolgen van dien. Wat die ge- 
volgen kunnen zijn met het oog op een com- 

. munistische overheersing van Zuid-Oost-Azië 
hebben wij in grote lijnen vermeld. Er kunnen 
echter ook belangrijke strategische gevolgen uit 
voortvloeien, als wij een dringende waarschu- 
wing van Generaal Douglas Mac Arthur mogen 
geloven, die een nota heeft gezonden aan de Ge- 
nerale Staf in Washington, welke iedere Ameri- 
kaan uitvoerig vond afgedrukt in „Life". Mac 
Arthur is van mening, dat men in Amerika ten 
onrechte het verlies van China niet als een stra- 
tegisch gevaar  zag. Het   is   een   groot  gevaar 
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9 In de vorige Zwerver  is de verloving . 9 
| aangekondigd van Harmien Somsen en § 
| Jan   Bulthuis.  Daaraan    mag de LO- ? 
B LKP'Stichting niet zonder meer voor~ e 
8 bij gaan, want dit tweetal is nauw ver~ ï 
9 bonden aan het werk van onze Stich- g 
g ting. Ais onze lezers op tijd „De Zwer- s 
§ ver" en op tijd hun kwitantie voor het § 
| abonnement ontvingen, dan hadden ze 
o dat vooral te danken aan  de  talenten ft 
h van Harmien die tot voor kort op uit- fj 
8 stekende wijze de administratie van „De \ 
t Zwerver" geleid  heeft.  En als straks o 
g onze lezers het gedenkboek in hun kast § 
| ze«en, dan dienen ze te weten dat Jan 8 

in   de ^samenstelling daarvan  een   be- n 
h langrijk aandeel heeft gehad. Hij heeft t 
S het  moeilijke   en    zeer   delicate    werk \ 
S verricht van de enquête van omstreeks s 
\ 1500 gevallenen,   die   in   het  gedenk- | 
| boek herdacht zullen worden. | 

i Het bestuur van de LO-LKP-Stichting ft 
« en de redactie van „De Zwerver" wen- t 
2 sen  hen met deze verloving van- harte 9 
è geluk en zij   willen   deze   gelegenheid a 
^ tevens gebruiken om hen  te bedanken \ 
§ voor het   werk in   de   LO-LKP-Stich- 5 
S ting, dat ze met zoveel blijmoedigheid ft 
n op zich genomen hebben en met zoveel S 
2 succes, hebben uitgevoerd. •     ' g 
s Wij weten ons de tolk van onze lezers 8 
§ te maken, als we hen beiden een geluk- ^ 
| kige    en   vooral   gezegende    toekomst 5 
ft wensen. 

Het bestuur der LO-LKP-Stichting. \ 

Onze med. werker Joop Konings, 
die reeds eerder in ons blad op zeer 
deskundige wijze enkele bijdragen 
heeft geschreven betreffende de 
grote internationale vraagstukken, 
geeft ons thans in een viertal ver- 
volgartikelen een oriënterend over- 
zicht van het grootste drama der 
jongste wereldgeschiedenis! China: 
Een volledige ramp. 

^^w ■^v^^^i^»' 

TSANG KA! SHEK 

Foto  TrouwV 

Tsjang Kai Shek volgde Soen yat sen 
op als leider van de Kwo min tanp. Hij 
nam als jong officier deel aan de Chi- 
nese revolutie en was van 1917 tot 1922 
medewerker aan de Chinese militaire 
academie Whampoa en legde daar de 
grondslag van het nieuwe Chinese 
leger. In 1925 volgde hij Soen yat sen, 
zijn zwager, op als leider van de Kwo 
min tang-beweging. Twee jaar later 
brak hij met de communisten en maakte 
daarmee een einde van de pro-commu- 
nistische en pro-F(ussische koers, die 
Soen in de Kwo min tang had ge- 
bracht. 

zel£s. Als China communistisch is, zou een Rus- 
sische aanval op Oklnawa en Japan niet tegen 
te houden zijn en zou de gehele Amerikaanse 
positie in het Westelijk deel van de Pacific on- 
houdbaar worden. Hét wegvallen van China 
maakt de Amerikaanse positie in Japan onhoud- 
baar en daarmede zijn aan het gehele Ameri- 
kaanse verdedigingssysteem de grondslagen ont- 
vallen. Hij vraagt een versterking der Ameri- 
kaanse bezettingstroepen in Japan met zes divi- 
sies en acht een snelle uitbreiding van de Paci- 
fic-vloot onmisbaar, maar ook dan staat vast, 
dat een communistisch China voor de veiligheid 
der Verenigde Staten een zeer ernstige bedrei- 
ging vormt. 

11 et staat thans voor vele Amerikanen wel 
■,-,• vast, dat er hulp geboden had moeten wor- 
den, zoals vandaag-de-dag velen van hen einde- 
lijk tot het inzicht gekomen zijn, dat Nederland 
heel wat anders met Indonesië van plan is dan 
een kolonisatie in zeventiende-eeuwse stijl en een 
abrupte weigering van de souvereiniteit. Doch 
nu is het te laat. 
Wij geven toe, dat de Kwoipintang niet de rege- 
ring was, die vertrouwen wekte en dat haar 
deugden zeker geen aanspraak op hulp konden 
maken. Zij stond echter vriendelijk tegenover 
de westelijke" wereld en bestreed het communis- 
me. Dat waren twee factore^i, die van overwe-. 
gend belang hadden moeten zijn voor Amerika. 
Er bestond maar één concreet doel, nl. de rode 
vloedgolf tot staan te brengen. Het ging om de 
aard van de strijd en deze liet Amerika feitelijk 
geen andere keuze dan te helpen, ook al bevon- 
den er zich in het nationalistische kamp elemen- 
ten, die verre van onkreukbaar waren. Voedsel 
voor de bedreigde steden, vele wapens en vooral 
drastische wijzigingen'   in    de   verhouding   van 

grootgrondbezitter en pachter: hierin vooral had 
de hulp moeten bestaan. In het Zuiden en Westen 
van China zijn uitgestrekte gebieden, waar het 
communisme nauwelijks vaste voet kan krijgen 
en waar locaal verzet mogelijk zou zijn geweest, 
als er wapens waren geweest. Er bestond en 
bestaat grote geestdrift voor dit verzet, doch de 
algemene klacht is, dat de hogere, militaire auto- 
riteiten geen wapens verstrekken tengevolge van 
de jaloerse en obstructieve Nanking-bureaucra- 
tie. Amerikaanse controle op de wapendistributie 
had stellig moeten bestaan. 
Daarenboven had Amerika drastisch moeten In- 
grijpen in het probleem der agrarische hervor- 
mingen. De communisten wierpen zich op als de 
beschermers van de boeren in een tijd toen de 
greep van de grootgrondbezitter knellender was 
vanwege de voedseltekorten en de inflatie. 
De agrarische hervormingen waren even drin- 
gend als de controle op de wapen-distributie. Dit 
zou stellig een interventie in binnenlandse kwes- 
ties betekend hebben, doch de Chinezen zouden 
dit geduld hebben, omdat de gebeurtenissen zo'n 
tragische loop namen, dat de situatie' ver uit ging 
boven twist over souvereiniteit. 
Het is echter niet gebeurd. En de wereld weet. 
dat allereerst de verantwoordelijkheid voor dit 
in-gebreke-blijven onvermijdelijk op de Verenigde 
Staten neerkomt en dat de gehele toekomst van 
de westerse Invloed in het Verre Oosten afhangt 
van de vraag, of de Amerikaanse politiek snel 
genoeg kan omzwenken op het beslissend mo- 
ment, indien dit niet reeds gepasseerd is. Naar 
onze opvatting is het lot van China wel be- 
zegeld. 
Een blad in Sjanghai schreef: „China is eerst 
bedrogen, toen verkocht en vervolgens prijsge- 
geven." Dit alles betekent voor China een tra- 
gedie, voor Azië een gevaarlijke machtsverschui- 
ving en voor Amerika een bedenkelijke bedrei-^ 
ging. Laten wij hopen, dat het tragische geval- 
China heeft geleid tot een verheldering van in- 
zicht en begrip, waarmee men zijn voordeel kan 
doen bij een ingrijpen in de ontwikkeling van 
andere Aziatische gebieden. 

(Wordt vervolgd). 
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Het weekblad O.V.N., dat zich beijvert 
het Nederlandse Volk te vergasten op 

de visie van Schreieder in zijn beruchte boek, 
leidt hoofdstuk 6 in met de opmerking, dat 
de bedoeling van het voorgaande was, de 
lezers een indruk van de betrouwbaarheid 
van Schreieders' beschrijving te geven, welke 
indruk dan een vrijbrief moet geven aan 
Schreieder, waar hij in het volgende begint 
met het eigenlijke onderwerp: Het England 
Spiel. 
Het kon niet uitblijven, dat onze afdeling Ge- 
denkboek getroffen werd door de bespreking 
(in hoofdstuk 5) van het verzet van Theodo- 
rus Dobbe, de zo bekende Top-man der 
LKP. Welnu, wat wij daarvan kunnen 
controleren is in ieder geval een getuigenis 
tegen de betrouwbaarheid van het boek 
van Schreieder. Daar staat n.1. in, dat Dobbe, 
Frits de Zwerver uit de gevangenis te Arn- 
hem en vervolgens in September nog 43 
gevangenen uit het Huis van Bewaring in 
Arnhem bevrijdde, waarvoor hij dan ook 
het plan opstelde. 
De feiten zijn intussen, dat Dobbe noch 
bij de eerste noch bij de tweede bevrijding 
aanwezig was en evenmin de plannen daar- 
voor maakte en dat de tweede bevrijding 
bovendien niet in September 1944 maar op 
Il Juni 1944 plaats vond. 
Wat Dobbe wel voorbereid en mee uitge- 
voerd heeft, maar wat Schreieder niet be- 
schrijft, is de bevrijding van een illegale 

• werker uit de Koepel in Arnhem op 18 Fe- 
bruari  1944. 
Als de betrouwbaarheid op dit punt maat- 
staf is voor de betrouwbaarheid van het 
hele boek, dan weten zij die er zich in wil- 
len verlustigen nu wel wat hun te wachten 
staat. 



WAT ER AAN VOORAF GING: 
Arie, een jongen van de Veluwe was in 
1943 genoodzaakt om onder te duiken en 
ging toen naar de Biesbosch. Door bemid- 
deling van de LO. te Werkendam was hrj, 
na een avontuur in Dordrecht, daar terecht 
gekomen. In de Biesbosch geeft hij er zich 
rekenschap van, dat er iets in hem ver- 
anderd is. Hij meent, dat hij onverschilliger 
is geworden. Het verzet aldaar ging er toe 
over, om Duitsers gevangen te neijnen en 
op te sluiten in een schip. Op deze wijze 
kwam men aan de wapens om zich bij 
de bevrijdingsgevechten te kunnen inzetten 
voor de laatste stoot. Arie geeft er zich 
rekenschap van, wat de gevolgen hiervan 
kunnen zijn. 

' veel. Arie had sombere gedachten. Soms 
was het hem, alsof hij voor een gapende af- 
grond stond, waar hij elk ogenblik in zou 
kunnen storten. 
Het zonderlinge verlangen was vaak in hem 
om de vlucht te nemen uit de Biesbosch. Hij 
zou liefst zo ver mogelijk verwijderd zijn van 
het schip vol creaturen, hoewel hij heel goed 
wist, dat hem niet veel goeds te wachten zou 
staan als de Duitsers kans zouden zien om 
"hem in te rekenen. 
Waarom wilde hij eigenlijk weg? 
Arie kon niet nauwkeurig zeggen, wat hem 
hier in de Biesbosch eigenlijk tegen de borst 
stuitte. 
Het was natuurlijk prachtig dat ze hier eén 
gedurfd verzet pleegden door Duitsers 'ge- 
vangen te nemen en op te sluiten in een 
schip. Maar de moeilijkheden waren zo ont- 
stellend groot — en waarschijnlijk zouden die 
nog toenemen. 
De voedselvoorziening voor de krijgsgevan- 
genen mocht onder geen enkele voorwaarde 
in de war lopen. EIJ als één van de moffen 
ernstig ziek zou worden, wat zou men dan 
moeten doen? De dokter van Made was in 
het verzet betrokken en had , al meer 
geneeskundige hulp geboden. Tijdens de 
vuurgevechten waren er 'gewond geraakt. 
Een Duitser had een schot in zijn zijde ge- 
kregen. Maar het zou nog veel erger kun- 
nen worden. 
Ineens begreep Arie, wat hem soms deed hui- 
veren voor hetgeen hier door de verzetsmen- 
sen werd gedaan: — Het was de eerbied 
voor het leven, zélfs voor het leven van een 
Duitser, die wie weet wat voor onheil in Ne- 
derland teweeggebracht had. Het leven van 
anderen was geen speelgoed. Ze hadden het 
leven van vijanden in handen genomen, ze 
waren .heer en meester geworden van het 
leven, van dat stel creaturen in het schip. 
Neen, Arie wist beter — dat waren ze toch 
niet. God was Heer en Meester! 
Ja, de ontzettende verantwoordelijkheid, die 
ze met dit verzetswerk op zich genomen had- 
den, benauwde hem. 
Hij begreep nu, dat een wettige Overheid 
onmisbaar was. Wat zij nu deden was. ille- 
gaal werk, maar het was zo „onofficieel". Er 
stond eigenlijk geen Overheid achter; die, in 
het besef van de macht, die zij van God ver- 
kregen had, deze strijd leidde. Arie dacht 
aan   het  Bijbelwoord,  dat de  Overheid   het 

Ingezonden mededeling.) 
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Historisch is dit verhaal van het 
gedurfde verzet in de Biesbosch 
geheel verantwoord. Het was 'de 
schrijver echter vooral te doen om 
de psychologische uitwerking van 
dit verzet bij iemand, die et nauw 
bij betrokken was. Daarom zijn de 
namen gewijzigd en is het accent 
niet gelegd op een reeks van daden. 

~N maar op het hart van een mens f 
* —~%-  — .... - .  .. ^^, f 

zwaard niet tevergeefs draagt en dat de 
Overheid van God gegeven is. Nooit tevo- 
ren had dit woord zoveel indruk op htm yc- 
maakt als thans. 
Ja, er was wel een Overheid, een wettige 
Overheid. Maar die had haar adres inr Lon- 
den en was niet in staat om met een daad in 
te grijpen en de zaak hier in handen te ne- 
men. 
Ze waren thans aangewezen op eigen initia- 
tief en op eigen inzicht. Ze leefden op hoop 
van zegen, maar niemand zou kunnen zeg- 
gen, of soms op zekere dag de enorme taak 
hun niet boven het hoofd zou groeien. 
— Zoiets moet ook Ries hebben gevoeld, 
dacht Arie. — Want waarom sprak hij an- 
ders over een bende en dat het feitelijk geen 
leven meer was? 
Opnieuw vroeg Arie zich af, of hij er stie- 
kem tussenuit zou knijpen en terug zou gaan 
naar de Veluwè. 
Maar neen, dat niet! Zijn hart kwam daar 
tegen in opstand. Tenslotte leverden ze hier 
zwaar   verzetswerk   en   droeg   iedereen  zijn 

er voor vliegen! Als men de vrijheid wilde en 
terugverlangde naar een wettige Overheid 
die met de daad zou kunnen ingrijpen, moest 
men er eveneens iets voor doen. Men mocht 
de vrijheid niet op een schoteltje laten thuis- 
brengen. 
Elke onrechtvaardige daad van de bezetten- 
de macht bracht hem in opstand. Dan jeuk- 
ten zijn handen om al dat rechteloze gedoe 
af te straffen. Je kon eenvoudig niet zeggen, 
dat je ophield met het verrichten van illegaal 
werk; net zomin als je een poosje kon op- 
hoyden  met ademhalen. 
Neen. hij  zou niet weggaan,  natuurlijk niet.. 
Maar   de  bevrijding    moest   komen    —    en 
daarmee de Overheid, die kon ingrijpen. De 
grote   verantwcoraenjKneKr,  are" üJ   up zien 
IjaddcM    gcm-uiicn    door   Duitscii    kiljy sy c vaii~ 
gen te maken en op te bergen in een schip, 
werd te zwaar om te dragen. 

g ijna dagelijks werden door de veerman 
van ^Drimmelen Duitsers overgezet. Dan 

lag de illegaliteit in het zuidelijke deel van 
de Biesbosch op de loer. Er was dan voor de 
vijandelijke soldaten — die voor het meren- 
deel uit Frankrijk en België kwamen —• geen 
ontkomen meer aan. 
Het aantal krijgsgevangenen in het schip 
nam dus steeds toe en daardoor werden de 
zorgen groter. Reeds meer dan vijftig Duit- 
sers werden gevangen gehouden — en dit 
aantal zou zelfs groeien tot zes-en-zeventig 
man! 
De bewaking van die creaturen vorderde 
de grootste oplettendheid. Er waren Duit- 
sers, die het niet in hun hoofd zouden halen 
om een eventuele kans op ontvluchting waar 
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steentje bij om de vijand te bestrijden. Alles 
in hem kwam er tegen in opstand om met 
de handen in de 'zakken te gaan zitten en 
kalm af te wachten of de Duitsers verslagen 
zouden worden. Het zou niet alleen onwaar- 
dig zijn, hij 2ou het eenvoudig niet kunnen! 
Arie dacht: — De vogels lijden geen gebrek, 
er is overal wel  een  zaadje te pikken  
maar ze moeten er iets voor doen, ze moeten 

te nemen. Die waren oorlogsmoe en wacht- 
ten het einde van de Krieg rustig af in de 
schuit tussen de grienden en het riet. Er was 

■ met die kerels nog wel te praten. Zij begre- 
pen wél, dat de grootspraak van Hitler en 
zijn kornuiten de nederlaag niet zou kunnen 
voorkómen. Ze hadden in Frankrijk en Bel- 
gië reeds teveel gezien van de saamgebalde 
kracht der geallieerde legers. Voor hen was 



  Ook dat nog  
Een LO.-er raakte zijn gehele inboedel in- 
clusief een fiets kwijt door een van die 
bekende huiszoekingen van de Grüne Polizei. 
waarbij hij zelf ontsnapte. 
Na de bevrijding kreeg hij werk voor de 
kampen van Politieke Delinquenten, waartoe 
hem de fiets van een NSB.-er in bruikleen 
werd toegewezen. 
Thans legt deze NSB.-er hem een rekening 
voor van ƒ 120.^—, als schadevergoeding voor 
het gebruik van het rijwiel. Het Ministerie 
van Oorlog had de NSB.-er nl. medegedeeld, 
dat de gebruiker daarvoor aansprakelijk was. 

Een KP.-er uit Hilversum werd gearresteerd 
en opgesloten in de gevangenis te Utrecht. 
Hij wist echter uit te breken, waartoe hij 
een ruitje van de gevangenis verbrijzelde. 
Voor dat ruitje heeft hij na de oorlog eeft 
rekening gepresenteerd gekregen. 

♦ 
Een Zaans echtpaar moest in 1944 onder- 
duiken ten gevolge van ontdekte illegale 
werkzaamheden. Het echtpaar werd gehuis- 
vest op het eiland Urk, waar voor de vrouw 
in verband met en ten gevolge van de over- 
naasie-  viucnt,   aoKtersïiuip' moest   worden 
;.I.jjï.<.ui.|3Cïi1 

Toen de dokter over de omstandigheden van 
dit echtpaar vernam, bood hij spontaan gratis 
hulp aan, hetgeen door deze illegale werkers 
dankbaar werd aanvaard. 
In October 1949 ontving het inmiddels terug- 
gekeerde echtpaar echter, notabene door tus- 
senkomst van een deurwaarder en onder 
bedreiging van strafvervolging, een kwitan- 
tie van de vijf jaren oude (gratis) rekening 
aangeboden. 

de oorlog al beslist en zij achtten het 't 
voornaamste, tot de overlevenden te beho- 
ren. Voor zulke krijgsgevangenen behoefde 
men weinig zorgen te hebben. 
Er waren echter ook anderen — soldaten 
die niet wilden geloven in het verlies van 
iDuitsland en die hun hoop nog Stelden op 
de beloofde nieuwe wapens, die met één slag 
c e oorlogskansen zouden doen keren. Vooral 
zulke creaturen moesten goed in de gaten 
gehouden  worden. 
Cok waren er soms onenigheden tussen de 
krijgsgevangenen. Men moest altijd bedacht 
zijn op muiterij onder de Duitsers. Vooral 
als het eten minder goed was, werd er sonis 
gemopperd en dan moest de bewaking streng 
zijn. 
Zieken waren er soms ook; daar moesten 
dan bijzondere maatregelen voor getroffen 
worden. 
Arie dacht vaak aan de mogelijkheid, dat in 
het schip een epidemie zou uitbreken. In 
dat geval zou de verzetsgroep in de Bies- 
bosch, die niet meer dan veertig man om- 
vatte, voor onoverkomelijke moeilijkheden 
komen te staan. 
Lang niet.altijd waren de bewakers het met 
hart en ziel met elkaar eens. Er was soms'na- 
ijver en de dagelijkse spanning, waarin, men 
verkeerde, was oorzaak, dat kleine misver- 
standen uitgroeiden tot onderling wantrou- 
wen. Soms werd er in alle toonaarden ge- 
mopperd. Dan deugde het eten niet, dan was 
de dienst te zwaar , en al dat gemopper 
was terug te brengen tot en vloeide voort uit 
de teleurstelling, dat de vurig begeerde be- 
vrijding  op  zich  liet wachten, 

gr kwamen nog regelmatig nieuwe krijgs- 
gevangenen binnen. 

Op e-in dag, toen weer twee moffen waren 
binnengebracht, die, naar ze verklaarden, 
dankbaar waren van „der verdammte Krieg" 
te zijn verlost, ontstond er plotseling een 
grote beroering onder de verzetsmensen in 
de Bitsbosch. 

Het onaersiaanoe biljet, door de FC veivaardigd, 
werd in de dagen van de Ldese-actie, de laatste Duitse 
aanval op onze arbeidskracht (Jan. 1945), op grote 
schaal verspreid. De aanval mislukte g-ebeel. 
Men leze wat Antoon Coolen in het Gedenkboek schrijft 
over de grote strijd om de Nederlandse arbeider. 

IIC. 

Attentie! 

GEEF MY OOK OP VOOR 
DüITSCHlAND.ZE ZEGGÏN 
DAT HET GRAS JWAltVBSL 
BKTBR 19 BAN HIER,! 

De Redactie ziet zich geplaatst voor de 
moeilijkheid om uit de nog voorradige hoe- 
veelheid copy voor de laatste nummers 
van ons blad een billijke keus te maken. Dit 
brengt met zich mee, dat verschillende in- 
zenders teleurgesteld moeten worden. Onze 
lezers en medewerkers ■worden daarom 
dringend verzocht in ieder geval geen 
nieuwe copy voor ons blad meer in te 
zenden. 

* 
Enige onrust bestaat over het feit, dat nog 
vele gevallen medewerkers niet op de In 
Memoriam-pagina herdacht zijn. Wij wis- 
ten vooruit, dat slechts ongeveer de helft 
van de plm. 1500 gevallen geplaatst konden 
worden. Aan de verzoeken om plaatsing is 
zoveel mogelijk voldaan. Niettemin moeten 
er enkele aanvragen blijven liggen. Men 
bedenke intussen, dat alle gevallenen van 
LO en LKP door plaatsing van cen foto 
in het Gedenkboek herdacht zullen worden. 
'     *      '■'   "   " ~~~~~'~l~>r~B~>.|,ll,ll~l~   "■     Il      II'!.!-! M^HJU'»'!   I      ll.nij     l_ll~ _I»I>II'W W^'^l 
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(Zie mtekenbiljet in  vorige Zwerver) 
.^ 

Er was een schot gevallen en de scheeps- 
toeter had geklonken. Dat was het afgespro- 
ken alarmsignaal. 
Arie, die juist vrij van bewakingsdienst was 
en in het keukentje bij de kokkin zat te eten 
•— deze keukenprinses • was met haar ver- 
loofde ondergedoken in de Biesbosch en 
kookte het potje voor de illegale „staf" — 
vloog onmiddellijk naar buiten om te zien, 
wat er aan de hand was. Spoedig hoorde hij 
van een bewaker, dat er iets mis was. Er 
was een mof gaan pleiten. 
Ogenblikkelijk werden maatregelen getrof- 
fen, want als de Duitser er werkelijk in zou 
slagen om te ontsnappen, zouden de gevol- 
gen niet te overzien zijn. 
De omgeving werd afgezocht. Men ging 
speurend door het griendhout, men zocht in 
het riet. maar de eerste verkenningen ble- 
ven zonder resultaat. 
Weliswaar was iedereen ervan overtuigd, 
datje mof niet gemakkelijk uit de Biesbosch 
zou kunnen ontkomen, maar men moest met 
alle mogelijkheden en zelfs onmogelijkheden 
rekening houden. 
Het zoeken naar de ontsnapte Duitser werd 
zonder onderbreken voortgezet, doch het le- 
verde aanvankelijk geen resultaat op. Die 
nacht werden extra posten uitgezet en zeer 
vroeg in de morgen werd de griend op het 
Jannezand doorzocht, maar de vluchteling 
werd niet opgespoord. 
Tenslotte liet men verder zoeken achter- 
wege, omdat het voor iedereen duidelijk was 
geworden, dat het toch vergeefse moeite zou 
zijn. 
De spanning over de vluchteling had ieder- 
een te pakken. Arie voelde zich onzeker en 
toen hij in de loop van de ochtend met Ries 
samen w^s. zei deze: 
„Nou heb je de poppen aan het dansen, let 
eens op mijn woorden. We zijn iets begon- 
nen, dat we niet meer baas kunnen.  Het is 
ons boven het hoofd gegroeid!" 
Arie knikte; hij besefte heel goed, dat de ge- 

volgen van deze ontvluchting zeer ernstig 
zouden kunnen zijn. 
Br ontstond echter enige opluchting* toen 
bekend werd, dat de kleren van de vluchte- 
ling Jangs de waterkant gevonden waren. Dit 
wees er op, dat de Duitser getracht zou 
hebben, de Biesbosch zwemmende te ontko- 
men. 
Als dit zo was — en er was geen reden om 
er aan te twijfelen — behoefde men niet 
ongerust te zijn. Men was er, van overtuigd, 
dat zo'n poging mislukt moest zijn. De 
vluchteling zou ongetwijfeld verdronken zijn 
in het verraderlijke water in en rond de 
Biesbosch. 
De gemoederen werden weer rustig. Ook 
Arie begon zich weer behaaglijk te voelen. 
De ontvluchte krijgsgevangene was ver- 
dronken en  zijn ontsnapping  zou  dus  geen 
onaangename gevolgen   kunnen  hebben  
Maar enige dagen later werden de verzets- 
mensen in de Biesbosch opgeschrikt door een 
alarmerende boodschap. Het bericht kwam 
binnen, dat de ontvluchte Duitser in Dor- 
drecht was aangekomen en dat de SD de 
zaak nu in handen had, zodat men moest 
rekenen op grote moeilijkheden. Het bericht 
was afkomstig uit Dordt. Er werd in gezegd, 
dat de mof zwemmende de overkant had 
kunnen bereiken, van een boerenvrouw kle- 
ding had gekregen en in Werkendam door 
de SD was opgepakt en doorgestuurd naar 
Dordrecht. De SD zou in actie komen, een 
gemotoriseerde colonne en enige overval- 
wagens waren reeds op weg in de richting 
van de Biesbosch. 
Dit nieuws verwekte grote bezorgdheid. 
Arie huiverde voor de dingen, die komen 
zouden. 
  (Wordt vervolgd). 

(Ingezonden mededeling) 

Mijnhardtjes: de cachet, 
die pijn verdrijft en kou afiet. Doos 40 en 75 et 



* HET GROTE GEBOD * 
GEDENKBOEK VAN HET VERZET IN LO. EN LKP. 
Reeds in de bezettingstijd is in de kringen van de 

Landelijke   Organisatie    voor   hulp  aan   onderduikers 
en van de Landelijke Knokploegen 

het plan gerijpt voor het te boek stellen van 

De geschiedenis van het Verzet 
opdat ons volk zou weterf:   dat er voor de vrijheid van Nederland gestreden is, 

hoe voor die \ vrijheid   gestreden  is, 
waarom  voor   die  vrijheid  gestreden  is; 

opdat herdacht zouden worden, zij die in de verzetsstrijd gevallen zijn; 
opdat levend zou blijven  in  het  bewustzijn  van ons   nageslacht, 

dat  een  volk  niet  bestaan  kan  en niet  bestaan   zal, 
als het   niet  bereid  is  voor zijn   bestaan   te   vechten. 

* VOOR   DE   BOVENSTE   PLANK 

* 

LET OP DE 

GUNSTIGE 
BETALINGS- 

VOORWAARDEN 

i 
^    het   QQOT.e   ceBOö    ^ 
God liefhebben boven alles en Uw naasie als  Uzelvon. 

Ziedaar: 
het devies van LO en LKP, 
het richtsnoer voor de hulp aan honderdduizenden onderduikers, 
het motief voor honderden levensgevaarlijke overvallen op distributiekantoren, 

bevolkingsregisters, arbeidsbureaux, gevangenissen, etc. 

•   EEN DOCUMENT: 
Jarenlang is men bezig geweest de historische gegevens van het verzet 
van v«le duizenden medewerkers in alle plaatsen van Nederland te 
verzamelen. Op grond van deze gegevens is   het  boek   geschreven. 

EEN BETROUWBAAR DOCUMENT: 
Het boek bestaat niet uit de altijd subjectieve inzichten van knappe 
mannen en leiders, maar het is opgebouwd op de feiten, op de ge- 
schiedenis van alle verzetslieden in LO en LKP. 
Zo is in dit boek voor het eerst in ons land een samenvattende 
documentatie gegeven van het verzet, en wel van de LO, de grootste 
verzetsorganisatie, en van de LKP, de meest succesvolle 
gewapende verzetsorganisatie. 

EEN LEESBAAR DOCUMENT: 
Documenten zijn dikwijls onleesbaar. Niemand zal echter betwijfelen, 
dat enkele onzer beste romanschrijvers in staat waren van deze docu- 
menten een boeiende geschiedenis te maken. 

De grote bijdragen in het boek zijn geschreven door: 

ROQieR van aeRóe    *   antoon coolen 
Aó qoeóe    *    k. noRel   *    arme öe vpies 

Een    aantal    kleinere   bijdragen   zijn   door 
andere medewerkers verzorgd; t.w: 

A.  Algra,   üaravia 
Kees Bauer, Zeist. 
J. A. v. Bennekom,  's-Gravenhage. 
Lt. Kol. b. d. Th. A. Boeree, Ede. 
Adriaan van Boven, Kampen. 
J. Bulthuis, Amsterdam. 
Karel van Dorp, Veenhuizen. 
Mevr. C. Grandia-Smits, Rotterdam. 
Frits van der  Haar,  Amersfoort 
J. W.  Hofwijk, Rotterdam. 
Mr H.  B. S.  Holla, Vught. 
Drs L. E. M, A. van Hommerich, Heerlen. 
H, Jong,  Noord-Scharwoude. 
Jan Kroeze, 's-Gravenhage. 
G.  H.  Ligterink, Oldckerk. 
K. van  Loon,  Dordrecht. 
Drs J. H. Middelbeek, Apeldoorn. 
A. Mulder,  Halfweg. 
Jan Naber, Hoogeveen. 
Drs Joep Naninck,   's-Hertogenbosch. 
Drs Joan K. A, v.  Nooy, Voorburg. 
A. Omta, Noordbroek. 
J. W.  Ooms, Soestdijk. 
Drs A.  Raaymaakers, Vught. 
Rudolf van Reest, Goes. 
Dr Ir H. van Riessen, Amsterdam. 
Maj.  Ds F. Slomp, Soerabaja. 
G. Spanhaak,  Kampen. 
Drs P. A.. Verburg, \7ageningen. 
A.  W.  Vingerhoets,  Veldhoven. 

Al deze namen zijn evenzovele waarborgen 
van een boek, dat in ieders huiskamer na lezing 

„Op de bovenste pl4$k" moet komen. 

HET STANDAARDWERK VOOR TIJDGENOOT  EN   NAGESLACHT 
De   Gedenkboekcommissie» 

DrlrH. vanRiessen, Adam, Voorz* 
Frits van der Haar, A'foort, Secr. 
Rogier van Aerde, Rotterdam. 
A. W.  Bijl, Zwolle. 
Antoon • Coolen, Waalre. 
H. A. Douqué, Amsterdam. 
Ad Goede, Assen. 
Dr. A.  Kessen, Leiden. 
K. Norel, Nieuwer-Amstel. 
Bob Scheepstra, Amersfoort. 
Maj.  Ds. F. Slomp, Soerabaja. 
G. Spanhaak, Kampen. 
Anne de Vries, Zeist. 

Het boek verschijnt in twee delen. Het wordt gedrukt op royaal formaat (23 x 30 cm.) houtvrij 
papier en bevat ca. 1100 bh., ruim 1500 portretten en foto's, talrijke tekeninge/n, landkaarten 
en documenten. Beide delen worden gebonden in zwaar linnen band. 
    De prijs van het boek is zo laag mogelijk   gesteld. Het kost per deel slechts f 16.25.     

Bovendien is de prijs voor hen, die het boek vóór de verschijningsdatum bestellen, 
SLECHTS   f 13.75  PER DEEL, 

waarmede zij  zich  dus  ƒ  5.—  op  het volledige boekwerk besparen. 
Het boek wordt in opdracht van de LO-LKP-Stichting uitgegeven door: 

Uitgeversmij. J. H. KOK IvI.V. te Kampen en 
Uitgeverij H. NELISSEN, te Bilthoven. en is 

—- bij iedere erkende boekhandelaar verkrijgbaar.   
De copie gaat thans naar de drukker, zodat het boek in de loop van 1950 gereed komt. Wij weten 
dat duizenden verlangend uitzien naar de uitgave van dit werk. Wij weten ook, dat velen het boek 
met een bescheiden beurs moeten kopen. Daarom is tevens de gelegenheid opengesteld het boek- 
werk   te   voldoen   in: 

TERMIJNEN VAN  MINSTENS  f  2.50   PER   MAAND. 

Met deze termijn-betaling is reeds nu aan te vangen, waardooi bij verschijnen van de delen het 
verschuldigde bedrag reeds geheel kan zijn voldaan. 



i: o t o' s  uit   het   q e ö e n k B o e k 

Het spoorwegverkeer werd voort- 
durend door de KP gesaboteerd. 
In Harmeien moest een spoorbrug 
het ontgelden. 
„Zwarte Kees", de KP-leider uit 
de Achterhoek, had zich bij een 
overval in een konijnenhok achter 
zakken verstopt. Hij werd door 
de Duitsers ontdekt en in dit hok 
doodgeschoten. 
In de nacht van 6 Maart 1944, 
werd bij een poging tot verkrij- 
ging van een Duitse auto, toe- 
vallig een aanslag op Rauter 
gepleegd. Rauter werd zwaar 
gewond; de chauffeur en Rauter's 
adjudant werden gedood. Men 
heeft plm. 75 kogelgaten In de 
waeen geteld. 

Bi]   óe  foto's 
4. De ondergrondse garage van de 

KP-Utrecht   in   een   tussenstand. 
5. Er bestond een voortdurend we- 

derzijds   contact   met Londen. 
6. Ondergedoken piloten konden 

moeilijk In uniform blijven rond- 
lopen. Men ziet ze hier, gestoken 
in een monnikspij, een Duitse 
wachtpost passeren. 

7. „Tante Annle". Een KP-er en 
pilotenhelper, die zich ongeveer 
een jaar lang als „juffrouw" 
vermomde. 

8. De bevrijding in zicht. Z.K.H. 
Prins Bernard en de KP-er 
„Peter-Zuid" (Cdt. BS-Str.Ged.) 
bij de capitulatie -onderhandelin- 
gen te Wagenlngen. 

Foto's van: Insp. v. Pol. de Groot-Apeldoorn (3)    .*   Gas Oorthuys - Amsterdam (5), *.   PhUips - Eindhoven (6)    #   Achterberg-Heerlen (8) 



Enkele noodzakelijke mededelingen betreffende de 
aanschaffing van het 

G K D E! IV K B O H K 
De aankondiging van het Gedenkboek heeft de pen van vele ver- 
ontruste lezers in beweging gebracht. 
„Ik heb het boek al besteld; moet ik het nu nog eens bestellen?" 
„Wgt moet ik met mijn waardebonnen doen?" 
„Ik heb „Den Vijand Wederstaan" gekocht; krijg ik nu automatisch 
het Gedenkboek?" 
„Krijg ik het Gedenkboek met reductie?" 
„Krijg ik het Gedenkboek gratis?" 
We zullen de storm stillen met enkele inlichtingen-. 
1. Na rijp beraad is besloten geen speciale prijs voor nagelaten 
betrekkingen en voor medewerkers te bepalen, maar de prijs zo laag 
te stellen, dat hij, gelet op de waarde van het boek, bij niemand 
critiek kan opwekken. Deze prijs geldt echter slechts tot aan het 
tijdstip van verschijnen. Daarna kost het boek ƒ 5.— meer. Het 
boek wordt dus aan niemand gratis of met reductie geleverd. 
j. I±r ü ï»r*r»r r\nc C^adarihU/^at- nnnii ppn intekenlijst oeweest. - 
Reeds eerder ontvingen wij vragen over een zodanige lijst, die — 
vooral in de omgeving van Den Haag —■ zou hebben gecirculeerd en 
waarop men zelfs reeds een bedrag vooruit zou hebben betaald. V/ij 
kunnen niet duidelijk genoeg zeggen, dat deze en eventuele andere 
lijsten niets met ons Gedenkboek te maken hebben. 
3. Het boek bestaat uit twee delen. Dat is tezamen één exemplaar. 
Wie dus één exemplaar bestelt, ontvangt het gehele boek van twee 
delen. Wie twee exemplaren bestelt, krijgt twee maal twee is vier 
delen, etc. 
4. Wie „Den Vijand Wederstaan" kocht, ontvangt niet automa- 
tisch het Gedenkboek ook. Bestellingen van „Den Vijand Weder- 
staan" houden geen enkel verband met de bestellingen van het 
Gedenkboek. Een ieder die het Gedenkboek wil ontvangen moet 
dit dus thans nog apart bestellen. 
5. Wie zich in de loop der tijd op eigen initiatief op ons bureau 
voor levering van een Gedenkboek heeft laten noteren, ontving 
van ons onlangs bericht van bevestiging. Wie denkt, dat hij zich 
reeds eerder bij ons voor het boek opgaf, maar zo'n bericht niet 
ontving, moet dus in ieder geval thans het boek bestellen. 
6. Wie waardebonnen van ƒ 0.50 (voor het aanbrengen van 
Zwerver-abonné's in de actie-periode) iri zijn bezit heeft, moet deze 
op ons bureau inleveren. Hij krijgt daarvoor een ontvangstbewijs 
en kan vervolgens — eventueel in termijnen — het bedrag tot 
ƒ 27.50 aanvullen. 
Allen, die indertijd in actie zijn geweest voor het werven van 
Zwerver-abonné's en voor de verkoop van „Den Vijand Weder- 
staan", wekken wij op ook voor het Gedenkboek op stap te gaan 
en familie, vrienden en kennissen op te wekken dit boek te kopen. 
Men kan zich hierover nog nader tot ons wenden. Bedenkt, dat Uw 
actie voor de verkoop een noodzakelijk gevolg is van Uw verzet. 
Gij hebt voor de vrijheid van ons land en ons volk gestreden. Thans 
nioet ge er aan medewerken, dat ons volk die strijd leert kennen; 
dat in de boekenkasten van Nederlanders, die hun land en hun 
vrijheid liefhebben, dit boek zal staan, opdat hun kinderen er uit 
kunnen leren waartegen we gestreden hebben, waarvoor we ge- 
streden hebben, waarom we gestreden hebben en hoe we gestreden 
hebben. 
En wat U zelf betreft: Stelt niet uit tot morgen wat ge heden doen 
kunt. Verzekert U nu reeds van een exemplaar van ons grote 
Gedenkboek, waardoor U tevens profiteert van de intekenprijs, 
hetgeen voor U een besparing van f 5.— op het volledige boek- 
werk betekent. Verzendt daarom heden nog, voorzien van Uw 
naam en adres, de bestelkaart die voor U bij dit nummer van ..De 
Zwerver" is bijgesloten. Meer hebt U niet te doen. Zendt ons geen 

' geld. Na ontvangst van Uw kaart jwordt U een bevestiging toege- 
zonden en zullen U tegelijk t.a.v. de betaling de nodige inlichtingen 
worden verstrekt. 

'Ingezonden mededeling' 

Het grrote grebod 
GEDENKBOEK VAN LO.-LKP. 

door   Rogkr vu Acnk.   Aatoon Gooien.   Ad Goede.   K. Nord n Anae de Vrie» 
Oravaog  1100 bh., 1500 foto'a. gebonden la 3 lianen banden. 
Per  deel   f 16.25,   totaal  f 32.50.   Indien   nu   direct   bctldd 
wordt, kriiflt U reductie van f S.—. diu voor i 27.50. 
Oeagewenst in maand. term. van f 2.50 te voldoen. 

BOEKSANDEll Boerooe«e«,aat 120 
  ROTTEBDAM-Z. — Telefoon 70629 

Geeft U na nog op aan: 

H. W. BLOK   — 

*  HERSTEL  * 
Door de schrijver Harm de Jong is een artikel gemaakt: „Het begon 

met het Horst Wessel-lied", dat onder verantwoordelijkheid van 
de redactie opgenomen is in „De Zwerver" van 9 September 1949. 
Dit artikel wekt zowel door de bouw als door enkele daarin opgenomen 
feiten een onjuiste indruk over de persoon van Dr. Walther Boer. 
De schrijver en de redactie hebben zich, alvorens respectievelijk tot 
het schrijven en het plaatsen van het artikel over te gaan, zorgvuldig 
bezig gehouden met de juistheid van het gestelde. Toen zij tot de 
plaatsing overgingen, meenden zij op die juistheid te kunnen vertrou- 
wen. Door nadere inlichtingen is intussen gebleken, dat het artikel 
onjuistheden bevat. De ondertekenaars van dit stuk rekenen het daar- 
om tot een plicht thans op het genoemde artikel terug te komen en 
de gemaakte fout te herstellen. 
De bedoeling van het artikel was, het onrecht, de Nederlandse Joodse 
dirigent Leo Pappenheim aangedaan, nogmaals onder de aandacht 
van het publiek te brengen, nadat de schrijver zulks in andere bladen 
reeds eerder gedaan had. 
Om dit onrecht — het niet uitbetalen van zijn salaris over de tijd van 
vier jaar concentratiekamp — duidelijk in het licht te stellen, is een 
tegenstelling gezocht met de figuur van de dirigent Dr. Walther Boer. 
In plaats van dat dit incidenteel en bijwijze van illustratie geschiedde, 
is de tegenstelling in het artikel uitgegroeid tot de tweeheid van één 
die zich goed gehouden heeft en na de bevrijding slecht behandeld 
wordt, en één die zich niet goed gehouden heeft en die na de bevrij- 
dina OD een voetstuk gesteld is. Daardoor werd met betrekking tot de 
üaatste. Dr. Boer, de indruk aewekt, dat deze in ae DezetnnyHuju, 
zoals men wel zegt, „fout" geweest is. De aldus gewekte indruk is 
onjuist en wij nemen hem bij deze terug. 
Er is een duidelijk verschil tussen de houding van hen, die in de 
bezettingstijd (als bijna iedereen) fouten gemaakt hebben, en de 
houding van hen, die aan de verkeerde zijde stonden. Dit laatste mag 
van Dr. Boer niet gezegd worden. 
In het artikel zijn enkele suggesties gedaan en feiten weergegeven, 
waarvan wij ons verplicht achten de verkeerde indruk weg te nemen. 
Gewezen is op het anti-semitisme van Dr. Boer, dat reeds lang bekend 
zou zijn. Pit is een ernstige aanklacht, die wij door gebleken gebrek 
aan bewijs van hen, die deze inlichtingen verschaften, geheel terug 
nemen. 
Dat Dr. Boer in 1936 bij gelegenheid van een gala-concert ter ere van 
de verloving van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard, 
als officier meende aan het verzoek te moeten voldoen om het Horst 
Wessel-lied te spelen, nadat Dr. van Anrooij dit geweigerd had, kan 
men onjuist no'emen, maar het feit dient niettemin gezien te worden 
in het licht van de stemming in Nederland in die dagen ten opzichte 
van Duitsland, die toen nog niet volstrekt afwijzend was, en in het 
licht van de delicate diplomatieke situatie, waaruit de noodzaak van 
regeringszijde gesteld werd. In ieder geval is dit feit geen illustratie 
van een verkeerde gezindheid van Dr. Boer. 
In het artikel is ook sprake van een vrijwillig zich in krijgsgevangen- 
schap begeven van Dr. Boer. Dit is onjuist. Van vrijwilligheid was bij 
hem evenmin als bij de andere beroepsofficieren sprake. 
In het artikel wordt overigens gewezen op steun, die Dr. Boer wel- 
licht van de Vrijmetselarij zou hebben gekregen. Dart is onjuist, daar 
Dr. Boer sinds 1929 geen lid meer is,#en het was ook niet ter zake 
dienende, dat de vrijmetselarij op deze'wijze in'het artikel betrokken 
werd. 
De vermelding van het feit dat Dr. Boer de Duitser Dr. Bergfeld op 
het Koninklijk Conservatorium ontmoette en rondleidfle is onjuist. De 
ontmoeting betrof Dr. Plutzar, door de Duitsers op het departement 
van O.K.W. geplaatst. 
Tenslotte is in het artikel opgemerkt, dat het gedrag van Dr. Boer als 
officier van de Kon. Landmacht te wensen overliet. Deze opmerking 
moet in de juiste proporties gezien worden. Zij betrof 'slechts het feit, 
dat Dr. Boer de functie van waarnemend directeur van het Koninklijk 
Conservatorium aannam, terwijl de term „Koninklijk" daarvan juist 
verwijderd was, en dat hij de Ariër-verklaring getekend had. 
Het spijt ons zeer.' dat door het artikel de goede naam van Dr. Boer 
in discredie* is gebracht, met name, dat wij de indruk wekten dat Dr. 
Boer in de bezettingstijd een verkeerde gezindheid had. 
Wij hopen door het bovenstaande deze verkeerde indruk weggenomen 
te hebben en wij bieden onze excuses aan voor de gemaakte fout. 

De redactie, 
Harm de Jong. 

r (Inoezonden mededehng) 

ü spaart f 5.— uit, wanneer U nu Intekent op 
„Het   fi r o t e   ti e b o d " 
GEDENKBOEK VAN HET VERZET 

In opdracht Van de LO-LKP-Stichting samenge teld door: 
Rog van Aerde. An«. Gooien. Ad Goede. K. No e . Anne c e Vries e.a 
Dit werk verschflnt In 1950 in 2 delen a t 16.25 bij inteken ng f 13.15 
Zie de unvcetJge mededelingen elders in dit blad. Bestelt nu bl| '* 

^ Boekhandl W. TEM HAVE, Kalversiraat 154, A'dam, Tel. 34066-32553 



•  SCHADE EIGEN VERZET • 
Nu de Tweede Kamer het wets- 

ontwerp op de materiële oor- 
logsschade heeft aanvaard, zal 

bij velen de vraag rijzen hoe het nu 
in de practijk staat met de vergoe- 
ding van schade geleden door eigen 
verzet. 
Daarover wordt dikwijls geklaagd en 
als men sommige bladen zou mogen 
geloven, gebeiAt er eigenlijk in het 
geheel niets of althans niets noemens- 
waardigs. Die indruk zou men ook 
kunnen krijgen uit een aantal rede- 
voeringen, uitgesproken in de Twee- 
de Kamer bij de behandeling van 
het wetsontwerp inzake de tegemoet- 
koming aan ten onrechte gedetineer- 
den. Deze indruk nu is beslist on- 
juist. De vergoeding schade tenge- 
volge van eigen verzet is echter niet 
bij de wet geregeld. Daartegen rich- 
ten zich dan ook in hoofdzaak onze 
bezwaren. In de practijk echter is de 

~ct »= gezten in net raam van ae 
algehele oorlogsschadevergoeding 
•— niet onbevredigend. 

In 1945 verscheen het Besluit op 
de Materiële Oorlogsschade, met 

de uitvoering waarvan het Commis- 
sariaat voor Oorlogsschade van het 
Ministerie van Financiën belast 
werd. Ieder kreeg de gelegenheid 
door hem geleden materiële schade 
aan te geven bij de Schade-enquête- 
commissies. Deze Schade-enquête- 
commissies hebben de geleden scha- 
de getaxeerd volgens de verkoop- 
waarde van 9 Mei 1940 en de uit- 
keringen, welke volgens dit Besluit 
zijn gedaan, waren dan ook ge- 
baseerd op deze bedragen. Nu is 
wel gebleken, dat de verschillende 
Schade-énquete-commissies lang niet 
dezelfde normen aanlegden. Er wa- 
ren er, die aan de hoge kant taxeer- 
den — er zijn gevallen bekend van 
145 pCt. — er waren er odk die 
zeer laag schatten. En dit heeft veel 
ontevredenheid gewekt, vooral ook 
omdat velen, die een eerste uitke- 
ring op deze basis kregen, meenden, 
dat de zaak daarmede was afge- 
daan. Tot ultimo 1948 werd volgens 
het Besluit Materiële Oorlogsscha- 
den reeds een bedrag van ƒ 1636 
millioen en in totaal ƒ 2609 millioen 
voor oorlogsschadeherstel uitbetaald. 
Daarmede was ongeveer een-derde 
afgewikkeld. Men wijst nu wel eens 
op België en Frankrijk, doch in Bel- 
gië is men eerst voor kort en in 
Frankrijk nog in het geheel niet met 
de uitbetaling begonnen. Men is daar 
zelfs nog niet zover, dat de schade 
van de eerste wereldoorlog afgehan- 
deld is. Men krijgt een goed beeld 
van de afwikkeling in Nederland, 
als men weet, dat van de 228.411 
aangegeven gevallen van schade aan 
bedrijfs- en beroepsuitrustingen en 
bedrijfs- en handelsvoorraden er 
216.241, of 94.7 pCt. afgedaan is. 
Van de 655.671 gevallen van huis- 
raadschade   werden   er   644.458   of 

98.3 pCt. afgehandeld. In al deze 
gevallen werd dus een eerste uitke- 
ring gedaan. 
Op grond van het thans door de 
Tweede Kamer aanvaarde wetsont- 
werp zullen de meeste schade-geval- 
len volgens een vrij ingewikkeld 
systeem  recht   krijgen   op   een  aan- 

extra-vergoeding. Daarvoor werd 
een bedrag van 10 millioen beschik- 
baar gesteld. De bedoeling was dit 
bedrag ponds-pondsgewijze onder 
de gedupeerden te verdelen. 
Daarvoor was echter nodig, dat 
dat eerst alle gevallen behandeld 
zouden   zijn.  Er   bleken   noodgeval- 
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HOE STAAT HET  NU   IN  DE  PRAKTJ1K 

MET   DE   VERGOEDING   VAN   SCHADE, 

GELEDEN DOOR EIGEN VERZET? 
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vullende uitkering. Dit zal de Staat 
ongeveer 4^ milliard kosten, een be- 
drag, waarvan men de grootte enigs- 
zins kan afmeten als men weet, dat 
de totale opbrengst der Rijksbelas- 
tingen over iv-ïö geschat wordt op 
3}/2 milliard. De totale kosten van 
oorlogsherstel worden geschat op 
ƒ 7.733 millioen. Dit zal de Rijks- 
begroting gedurende 50 jaren met 
plm. ƒ 250 millioen belasten. Van 
verschillende zijden is in de Kamer 
betoogd, dat integrale vergoeding 
(dus op basis van de vervangings- 
waarde) feitelijk het enige criterium, 
behoorde te zijn. De Regering heeft 
dit afgewezen, mede op grond van 
de financiële consequenties. De Mi- 
nister van Financiën heeft daarbij 
gewezen op het feit, dat dit begin- 
sel na de eerste wereldoorlog in 
Frankrijk en België, toen betaling 
door Duitsland achterwege bleef, tot 
monetaire ontwrichting heeft aanlei- 
ding gegeven. Toch heeft de Rege- 
ring op aandrang uit de Kamer het 
ontwerp op tal van punten aange- 
vuld en verbeterd, waarna het, na 
een vierde Nota van Wijziging is 
aanvaard. Men kan het betreuren, 
dat het niet tot een integrale vergoe- 
ding is gekomen, doch vaststaat, 
dat zeer belangrijke verbeteringen 
zijn  aangebracht. 

\X7elke betekenis heeft dit nu voor 
de mensen, die schade door 

eigen verzet geleden hebben? Het 
betekent, dat ook zij straks recht 
hebben op de thans vastgestelde 
aanvullende uitkeringen. Maar er is 
meer. Verscheidene mensen, die 
recht op een uitkering van de Oor- 
logsschade hadden, kwamen deson- 
danks in moeilijkheden. Daarom 
heeft de Minister van Financiën in 
Mei 1947 ingesteld een Adviescom- 
missie Verzetsdaden, waarin naast 
de Directeur van het Bureau van het 
Commissariaat voor Oorlogsschade 
en enkele ambtenaren, vertegen- 
woordigers van de Stichting '40-'45 
zitting hebben. Deze regeling maak- 
te het mogelijk, dat zij, die schade 
leden door eigen verzet een vergoe- 
ding konden ontvangen, eventueel, 
wanneer zij reeds aanspraak konden 
maken   op  een    Rijksbijdrage,   een 

len te zijn en daarom vond de Mi- 
nister goed dat men begon met deze 
mensen een uitkering toe te kennen. 
OD        ftprp       «n'j^o        io        thans        FeCdS 
1.600.000 gulden uitgekeerd. Er 
wachten nog meer dringende geval- 
len op afdoening en daaraan wordt 
met alle krachten gewerkt, maar 
meer dan 75^—100 gevallen per week 
kan men niet afhandelen. De Ad- 
viescommissie Verzetsdaden kan een 
extra-uitkering geven van 100 pCt. 
boven de reeds ontvangen bijdragen. 
Van groot belang is voorts, dat zij 
ook im-materiële oorlogsschaden en 
schaden, geleden buiten Nederland 
kan vergoeden. Een dergelijke rege- 
ling bestaat voor geen enkele andere 
categorie. Daarnaast heeft de Stich- 
ting '40-'45 in noodgevallen aan 
verschillende mensen voorschotten 
verleend. Natuurlijk moesten dit 
goed-liggende gevallen zijn, waarbij 
men een claim op de Oorlogsschade 
had. Van deze voorschotten werd 
reeds een bedrag van ƒ 80.000 te- 
rugofttvangen, wanneer de betrok- 
kenen inmiddels hun uitkeringen 
ontvingen. 
Door de gunstiger regeling in het 
thans aangenomen wetsontwerp zul- 
len velen een aanvullende uitkering 
ontvangen, waardoor verschillende 
door de Adviescommissie Verzetsda- 
den uitbetaalde bedragen zullen 
terugvloeien, zodat daarmede weer 
anderen geholpen kunnen worden. 
Het feit, dat thans nog zovelen op 
een uitkering voor schade eigen ver- 
zet wachten, is dus te verklaren uit 
het feit, dat eerst de noodgevallen 
geholpen worden. Wie tijdig — 
d.w.z. voor 1 Jan. 1948 — zijn scha- 
de heeft opgegeven en nu in nood 
verkeert, kan dus bij de Adviescom- 
missie Verzetsdaden om spoedbe- 
handeling verzoeken. Wie wel rech- 
ten heeft, maar niet in nood ver- 
keert, wachtedus rustig af. Telkens 
weer blijkt echter,.dat velen niet op 
tijd hun schade hebben opgegeven. 
Ook komt het voor, dat opgegeven 
schadegevallen zijn blijven liggen. 
Zo vond men onlangs bij de secreta- 
ris van een afdeling van de Expogé 
(de man is aan de dijk gezet) nog 
een pak schade-aangiften, die reeds 
in 1947 waren ingediend. 

Uit het bovenstaande volgt, dat de- 
genen, die schade door eigen verzet 
leden, wel degelijk een voorrangs- 
positie innemen boven andere oor- 
logsschadegevallen.^AI is zij niet bij 
de wet geregeld, in de practijk werkt 
deze regeling zeker gunstig. 
Er is echter een categorie, die be- 
slist onvoldoende geholpen wordt. 
Het zijn de beroepsmilitairen, die 
niet in krijgsgevangenschap gingen. 
Zij die wel gingen hebben hun nor- 
male loon uitbetaald gekregen, de 
ondergedokenen niet. Wel heeft de 
Adviescommissie Verzetsdaden in 
noodgevallen geholpen, doch het is 
niet billijk hen onder deze regeling 
te brengen. Zij hebben een recht op 
minstens gelijke behandeling als zij, 
die wel  gingen. 

Nog op een enkel punt willen we 
wijzen. Het komt wel eens voor, 

dat ambtenaren van gedupeerden 
betaling verlangen voor hun ver- 
strekte tweedehands goederen, ter- 
wijl zij zelf nog geen uitkering ont- 
vingen. Nadrukkelijk kan hier vast- 
gesteld worden, dat dergelijke bedra- 
gen niet betaald behoeven te wor- 
den voor een uitkering van de Staat 
is ontvangen. Het Beheersinstituut 
heeft ook uitdrukkelijk opdracht deze 
bedragen eerst te vorderen wan- 
neer de schade wordt uitbetaald. 
Het Rijkscbmmissariaat Oorlogs- 
schade heeft bovendien reeds in 1946 
vastgesteld, dat bij de vaststelling 
van de Rijksbijdrage geen rekening 
moet worden gehouden met tweede- 
hands verstrekkingen. Dit geschiedt 
alleen wanneer de waarde van deze 
verstrekkingen in een onredelijke 
verhouding staat tot de Rijksbij- 
drage. 
Gezien in het algehele beeld der 
oorlogsschadevergoeding is de rege- 
ling voor de schade uit eigen verzet 
niet ongunstig. Toch menen wij, dat 
hier een integrale vergoeding eis van 
rechtvaardigheid is. 
In zekere zin heeft Minister Lief- 
tinck zulks ook toegegeven in zijn 
rede bij de behandeling van het 
wetsontwerp materiële oorlogsscha- 
de. De Minister zag de verklaring 
van de Nederlandse Regering, dat 
het land zich in oorlog .bevond, meer 
als het constateren van een feit, dan 
als een daad. De schade tijdens het 
bevrijdingsproces zag hij meer als 
een ramp van buiten gekomen. Maar 
ten opzichte van de schade èigen- 
verzet zei de Minister: „De oproep 
tot strijd en het verzet kan men als 
een welbewuste daad (van de Re- 
gering) aanmerken en de schade, 
die tengevolge daarvan ontstaan is. 
is wellicht te beschouwen als het 
gevolg van een rechtmatige Over- 
heidsdaad." 

Wij hopen, dat de Regering zich bij 
de verdere afwikkeling van de scha- 
de eigen-verzet door deze zienswijze 
zal laten leiden. 

AD. 
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„Hier is ons oponthoud..." 
„DE   DOOD   SPAARDE   UW  LEVEN 

OMDAT WIJ HEM HET ONZE 
GAVEN" 

* 
Oorlogsgraven, ons land is er vol van, ja 

de hele wereld is er mee bedekt. Duf- 
zenden, millioenen zerken en witte kruizen 
staan er, in de kille lucht van West-Europa 
en onder de gloeiende tropenzon van Bir- 
ma, op de Russische steppen, waar een 
sneeuwstorm giert en bij een dromerige 
oase in de Lyberische woestijn, ja, waar 
vinden we ze niet? 
Oorlogsgraven, wanneer men zich de ge- 
tallen realiseert, dan huivert men. Welk 
een zee van ellende, wat een lege plaatsen 
en dat alles voor ons' voor U en voor mij. 
,,De dood spaarde ons leven, omdat zij hem 
het hunne gaven". We zeggen het zo ge- 
makkelijk,  maar  denken  we er wel bij   na? 

In één maand stonden we twee keer temid- 
den van onze doden-. Op 18 October bij de 
opening van de Centrale Erebegraafplaats 
te Loenén op dè Veluwe en 3 Novem- 
ber werden in de Nieuwe Kerk te Amster- 
dam de gesneuvelden uit twee wereldoor- 
logen herdacht. Het staat er zo simpel-, 
twee wereldoorlogen-. 15.000.000 jonge men- 
sen, vol idealen voor hun lachende leven, 
die nu liggen onder een kruis,' en de opening 
van een begraafplaats, waar straks duizen- 
den van onze landgenoten, die in Duitse 
kampen omkwamen, zullen rusten in de bo- 
dem van het land, waarvoor zij streden, 
leden en vielen, het land, dat hen nu zo vaak 
niet meer begrijpt .... 

CVi wij, die bleven, staan hier temidden van 
J—sde doden, de honderden, duizenden, mil- 
lioenen, die gingen om nooit meer terug te 
keren. 
Oorlogsgraven, wanneer men er tussen staat 
bemerkt men plots, dat de vrijheid, waaraan 
men zo gewoon was geraakt, toch heus zo 
gewoon niet is. Stromen bloed hebben ge- 
vloeid en nog dagelijks worden hete tranen 
geschreid. En zijn wij, mensen van 1949, 
eigenlijk al die offers nog wel waard? Wij, 
mensen van 1949, wij houden herdenkingen 
en we openen kerkhoven, en het is alles zeer 
belangrijk, maar wat doen we om te leven in 
de geest van al die grote mannen en vrou- 
wen? 
De wereld is niet alleen gered met een flinke 
gift aan de collectant van de Klaprooscol- 
lecte of de Stichting 1940-1945. 
Het offer dat van ons wordt gevraagd 
komt niet alleen neer op onze porte- 
monnaie, neen, we moeten ons zelf geven, 
ons eigen „ik". Dit is de les van iedere do- 
denherdenking, want een goect herdenken is 
een appèl van de doden aan hen die leven. 
Maar een dodenherdenking is ook niet meer 
dan dit. het is slechts een oponthoud. We 7 
moeten verder, het leven in, dat we in vrij- 
heid mogen genieten door het offer van hen, 
die rusten onder die 15.000.000 kruizen en 
zerken, tot de jongste dag. 

LOENEN, 18 OCTOBER 
De natuur op de Erebegraafplaats te Loe- 

nén is gekleurd in dodengewaad. Zach- 
te rode, gele en gouden pasteltinten steken 
schilderachtig af tegen de altijd groene 
vliegdennen en de felle kleuren van honder- 
den paddestoelen tussen de dorrende heide 
en het grauwgele zand. Druilerig miezert een 
neergeestige regen neer uit de leigrauwe he- 
mel op de bossen van de Veluwe. Een kille 
storm loeit door de bomen en rukt de ster- 
vende bladeren van de takken. In een onze- 
kere baan glijden ze omlaag en bij elke 
vlaag tollen  ze  wild   in   het   rond over de 
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De dodentaptoe echode 
de Nieuwe 

over de Veluwse bossen en door 
Kerk te Amsterdam. 

asphaltweg, om eindelijk tot rust te komen 
als ze blijven plakken op het natte mos of 
neer dwarrelen tussen de denappels langs de 
bospaden. En verweg gromt het geschut op 
de Harskamp, eerst het gedreun van het 
kanon en dan het geknal van de barstende 
granaat...;. 
In deze droefgeestige omlijsting wordt de 
Erebegraafplaats van de Oorlogsgraven- 
Stichting te Loenen geopend. Het is alsof 
de natuur symboliseert hoe vergankelijk het 
leven is, het leven van ons en van hen, die 
hier rusten onder de platte gele zerken tus- 
sen dennegroen en heipollen. Ook zij wer- 
den weggerukt. Waarheen? Niemand wist 
het, maar uiteindelijk vond hen de dood, die 
soms een uitkomst was, het einde van veel 
lijden. 
En wij, die bleven, staan hier op de Erebe- 
graafplaats en luisteren naar de vele goede 
woorden, die worden gesproken. We  horen 

ste strophen van ons Volkslied ovor de z *,•!<, 
pende boomtoppen zijn verwaaid, opent Zij, 
Die in vijf bange Oorlogsjaren het symbool 
was van ons verzet, het houten hek, dat toe- 
gang geeft tot deze Dodenakker. Diep ge- 
troffen stond Zij, H.K.H.'Prinses Wilhel- 
mina, daarna bij het pas door Haar onthulde 
wandbord met de namen van honderden En- 
gelandvaarders, dat eens hing in „Oranje 
Haven" in Londen. 
Dan klinkt het dodenappèl-, minuten lang 
worden de namen opgelezen. 
We defileren langs de symbolische baar, 
bedekt met de nationale driekleur en om- 
ringd door een weelde van herfstbloemen en 
lopen mee in de kilometers lange stille tocht 
van nabestaanden, generaals en ministers. 
Dan wordt de Doden-taptoe geblazen. Hel 
klinken de tonen van de „Last Post" door de 
herfstlucht en versterven, om seconden later 
te worden teruggekaatst door de donkere 
dennebossen aarr de straatweg. De „Last 
Post", het appèl van de doden aan de leven- 
den, het appèl aan U en aan mij  

DE   DAVIDSSTER 

De Joden werden op 29 April 1942 gedwongen 
de gele Davidsster te dragen, opdat ieder hen als 
Jood kon herkennen. In deze ster der ontrechting 
ligt de dood en het verderf van ruim 110.000 
Joden begrepen. De Jodenster is het symbool 
geworden van razzia's, deportaties, moord en 
gaskamers, maar ook van verzet tegen al dit 
onrecht. Slechts een betrekkelijk gering aantal 
van onze Joodse landgenoten wist zich aan de 
meedogenloze greep van de Duitsers te onttrek- 
ken. 
Over het onderduiken dezer Joden schrijft K. 
NOREL, in ons Gedenkboek. 

AMSTERDAM, 5 NOVEMBER 

De late stralen van de herfstzon schieten 
loor de boogramen van de Nieuwe Kerk 

en glinsteren op de gouden distinctieven van 
generaals en militaire attaché's. Vóór in het 
Godshuis staat een katafalk, tussen bran- 
dende kaarsen en een erewacht'van acht mi- 
litairen. De wereld herdenkt de doden. Zes- 
tien landen zijn hier bijeen en allen luiste- 
ren geroerd naar de declamatie van Michel 
van der Plas' gedicht-. „Hier ns ons opont- 
houd". Hier is ons oponthoud, bij onze do- 
den. Hier zijn we één in een ontredderde we- 
reld van mislukte conferenties, van verkapte 
en openbare tegenwerking, van walmend 
egoïsme en bijtende achterdocht. Hier is ons 
oponthoud, bij onze doden en begeleid door 
de zware orgeltonen klinkt de stem van de 
declamator: „De dood spaarde Uw leven, 
omdat wij hem het onze gaven". 
Na de zang van het mannenkoor spreekt de 
AmstprHnmvc prcrlikant ons over net sym- 
bool van de Klaproos, de bloem, die zijn 
groene knop wegwerpt om zijn rode bloem 
te ontplooien ■. zoals de gesneuvelden ■ hun 
jonge leven gaven om het morgenrood der 
bevrijding te doen dagen; de bloem met de 
kleur van het rode bloed en het hart van de 
zwarte dood, maar door bloed en dood het 
witte kruis, het kruis van Golgotha. 
Zestien landen zijn hier bijeen, zestien am- 
bassadeurs en gezanten leggen hun kransen 
van rode klaprozen, witte Aaronskelken en 
zachtgetinte chrysanten om de symbolische 
baar. Naast ons wordt Engels gesproken, 
achter ons Frans, een Franse geestelijke bidt 
het Onze Vader in zijn moedertaal. En in 
hoevele talen wordt het gebedslied „Blijf bij 
mij Heer" gezongen? Hier is ons oponthoud, 
hier zijn we één, omdat we bij de graven 
staan, omdat ook de dood geen onderscheid 
maakte toen hij die 15.000.000 jonge man- 
nen tot zijn prooi koos. Maar straks, na de 
herdenking ? 
Dan blazen de trompetten de „Last Post", 
de doden-taptoe, het appèl van 15.000.000 
gesneuvelden aan de wereld, aan 12 en aan 
mij..... 

Z'o klonk de „Last Post", op de Erebe- 
graafplaats van Loenen en in de Nieuwe 

Kerk te Amsterdam, op'Trafalgar Square in 
Londen en in Hoofddorp, in Caen en bij Sa- 
lerno, op Margraten en in Hongkong. Over 
de hele wereld trompette de Dodentaptoe, het 
signaal der bezinning, de herinnering aan 
15.000.000  jonge  kerels. 
Wat betekent de taal der bazuinen voor U 
en voor mij? 
Kort na de oorlog leidde een oude Engelse 
Veldprediker een herdenkingsdienst op de 
militaire Dodenakker bij El-Alamein en 
steeds als we de „Last Post" horen, denken 
we aan zijn gebed: „O God, help Gij ons 
om, als eens op de jongste dag de trompet- 
ten van Uw goddelijke Dodentaptoe zullen 
weerklinken en de graven zullen worden 
geopend en de zee haar doden teruggeeft, 
help Gij ons om dan hen, die voor ons vie- 
len, recht in de ogen te kunnen zien en te 
zeggen: Toen Uw Grote Commandant U 
afloste, hebben wij Uw taak voortgezet. In 
Uw geest hebben wij verder gestreden, tot 
eer van Onze Schepper en tot heil van onze 
medemens". 

Zij dit de les van onze dodenherdenking. 
Dan is ons oponthoud niet tevergeefs ge- 
weest. 

FREEK. \ 



Dirk de kuiter 
Marechaussee. 

Geboren: 24 Octobec   1920 te Frederiksoord. 
Doodgeschoten:   13    Juli   1944   te   Musselkanaal. 

Het was een stormachtige herfstavond in 1943. toen 
wi}, om iemand van een vals persoonsbewijs te kun- 
nen voorzien, voor de eerste maal in contact werden 
gebracht met Dirk de Ruiter, de man, die later een 
der pioniers in de Groninger verzetsbeweging zou 
blijken te zijn en die een der velen zou worden, wier 
leven aan het ondergrondse werk ten offer is geval- 
len. Want op de 16e Juni 1944 bleek het pakje „Je 
Maintiendrai". dat de Ruiters gastheer regelmatig 
per post uit Assen ontving, geopend. Nog dezelfde 
nacht kwamen er landverraders uit Assen. Hun com- 
mandant stommelde naar boven, naar het bed van 
Dirk en wilde hem fouilleren. Maar vlieqensvlug 
ymg ue Kuiters Kleine revolver at. Vijf maal werd 
een hard schot gehoord, tr rinkelde een raam aan 
scherven. Het lijk van de landwachter lag op de 
vloer. Voor de Ruiter brak daarna een zwervend 
leven  aan. 
Toen vernamen de buren van een latere gastheer, 
dat in diens woning wel eens naar de radio werd ge- 
luisterd. Zij gaven het aan dè Landwacht door, die 
weldra verscheen eiihuiszoèkihg "deed. Men probeer- 
de een gesloten kast, geloofde niet, dat deze door 
een vertimmer'ng niet open kon. Een deur zwaaide 
naar buiten. Er klonken vijf schoten. Weer rinkelde 
een raam aan scherven. Weer lag- een lijk op de 
vloer: dat van de patrouiiiecommandant der Land- 
wacht. En De Ruiter verdween in de schemering. 
Bange landwachters schreeuwden door elkaar, kro-' 
pen bukkend weg in dekking. Eén loste een schot 
op de vluchtende gestalte. Het trof De Ruiter in de 
rug. Met behulp van een paar vrienden werd hij naar 
Mussel vervoerd. Daar aangekomen bleek, -dat Dirk 
reeds   was  overleden. . 
Men legde hem op het stro onder een boerenschuur,. 
Deed aangifte bij de politie, dat er een dode man 
was   gevonden  

In Memoriam 

het wilö 
V/ij  zijn  het   wild,   door drijvers opgeièagd. 
Totdat   het  plots'ling   onder   schot   genomen, 
Nog in een laatste sprong probeert fontkomeh. 
De dood in,  wijl van  't schroeiend lood 

doorknaagd: 
Zo werv'len  w'allen   weg,   nu   't   noodweer 

vlaagt-. 

De  jager is ons  op, het spoor gekomen 
En heeft zijn drijvers op ons los doen stromen; 
En 't leven wordt vlak langs de dood gewaagd. 
Wij  sidd'ren   op   de   grenzen   van   de   dood, 
En   boven   dit tumult  de   maan   bloedrood. 
Een durende verschrikking in de nacht. 
Alsol  de   jongste  dag mi kan verwacht .... 
O   God,   wees  Gij   rondom  ons   als  een   muur 
Als   naar   nns   neprila^f   1*"*   ,„ï,*.>«~J   ,,««.. 

(Uit:   De  Vuurproel - A.   WapenaarJ. 

A. F. Lancker 
Kapitein der Intantene. 

Geboren:  1894. 
Doodgeschoten:   7 Januari  1944   te   't   Hooge  Heksel. 

Al spoedig na de oorlog nam Evcrt daadwerkelijk 
deel aan het verzet. Met enkele anderen werd hij 
echter op heterdaad betrapt, gevangen genomen en 
gebracht naar het Oranje Hotel in Schevenmgen, 
Daar hij zeker rekende op de dood, was hij zeer 
verrast na enkele weken gevangenschap plotseling 
te worden vrijgelaten. Op de dag van zijn vrijlating 
vertrok hij uit Den Haag. zonder spoor na te laten 
en dat dit goed gezien was, bleek toen de Duitsers 
diezelfde dag hem weer trachtten gevangen te nemen. 
In 1942 kwam hij in Hellendoorn. Hij kende hier 
nipm^jnti. .Aio Ijij VJJJ ti^cü houtje Lcyiiit me* te zor- 
gen voor onderduikers, komt hij in contact met een 
kleine verzetsgroep, die meer actiever wil optreden. 
En na veel aarzeling en wantrouwen van weerszij- 
den wordt hij de leider van deze groep. 
Nu was hij op zijn plaats. Kalm en bezadigd in zijn 
optreden, zich zelf nooit op de voorgrond plaatsend, 
werd hij de man die door allen volkomen werd ver- 
trouwd en gaarne werd gehoorzaamd. Onder zijn lei- 
ding werd Hellendoorn-Nijverdal het centrum van 
verzet   voor  de omgeving. 
De SD deed in 1944 een inval in het huis in Hellen- 
doorn, maar Evert was die nacht niet thuis. 
Op Zondag 7 Februari was hij toevallig in een huis 
in 't Hooge Heksel, waar bezoek van Duitsers kwam. 
De aanwezige mannen, w,o. Evert, werd bevolen mee 
te gaan. Evert schoot daarop de ene Duitser dood 
in de kamer en de andere in de gang. Zo kregen 
allen   gelegenheid^ te   vluchten. 
De twee Duitsers uit de auto zetten Evert na en 
met zijn pistool moest hij het afleggen tegen hun ge- 
weren; hij vferd aangeschoten en daarna gedood. 
Zo is hij gevallen, zoals hij 't altijd gewenst had: 
gevallen als een held, getrouw zijn plicht vervullend 
tot in  de dood, B, 

Luppo ian de Vries 
Tekenaar. 

Geboren:   4  Februari   1918   te   Assen. 
Overleden:   Februari/Maart   1945    te   Neuengamme. 
Wanneer ik enkele woorden mag neerschrijven ter 
gedachtenis van onze vriend Luppo. dan doe ik dit 
met een gevoel van grote dankbaarheid voor zijn 
trouw en toewijding, die zo glanzend naar voren tra- 
den in het uur des gevaars. Stil en gesloten was z'n 
karakter. Hij sprak als hem iets gevraagd werd; 
verder luisterde hij alleen. Maar nooit deed men te- 
vergeefs een beroep op hem. Uit alles bleek, dat hij, 
de zaak waarvoor hij zich inzette, zuiver principieel 
zag. Hoe kon het ook haast anders? Opgegroeid in 
een christelijk onderwijzersgezin, zag hij in zijn ouder- 
lijk huis een doorgangshuis voor Joden en onder- 
duikers. Toen het hem onmogelijk werd zijn arbeid 
als tekenaar bij de laagspanningsnetten in Groningen 
voort te zetten, ging hij zich geheel aan het verzets- 
werk wijden. Totdat de SD op 10 November 1944 
toesloeg en hem   arresteerde. 
Op 16 Januari 1945 werd hij op transport gesteld 
naar Hamburg-Freihaven in Duitslan'd. Korte tijd 
later werd hij in Neuengamme ter dood gebracht. 
Een veelbelovend jong leven was ten einde en wij 
die achter blijven? Laten wij met het opg des geloofs 
zien;  Dat God's doen enkel majesteit is! D 

Mr. Sijbrand Mannus van Haersma Biima 
Burgemeester van   Wijmbritseradeel. 

Geboren:   30  December   1903  te   's-Gravenhage. 
Overleden:  11   December  1942 te  Neuengamme. 

Het was op een voormiddag in de zomer van 1940 
dat wijlen Burgemeester van Haersma Buma mij van 
uit zijn kamer opbelde met het verzoek om even bij 
hem te komen. 
De Burgemeester deelde mij mede. dat er een ille- 
gale organisatie in wording was, welke de naam 
„Legioen Oud Frontstrijders ", bij verkorting „LOF", 
?ou dragen, en gaf vervolgens een uiteenzetting om- 
trent de werkwijze yan die organisatie. 
Op Zaterdag 1 Februari 1941 werd ik door de Bur- 
gemeester opgebeld dat we gezamenlijk bij de SS te 
Leeuwarden moesten komen. Bij aankomst te Leeu- 
warden bleek dat het een bijeenkomst was van alle 
Friese Burgemeesters en alle in de diverse gemeen- 
ten aanwezige verantwoordelijke gemeentelijke Poli- 
tiechefs. 
Na afloop van deze bijeenkomst werd de Burgemees- 
ter van Haersma Buma gearresteerd en naar het Huis 
van Bewaring te Leeuwarden overgebracht. De Bur- 
gemeester is toen drie dagen vastgehouden en op 
Donderdag 6 Februari 1941 weer op vrije voeten 
gesteld. 
Ongeveer half Maart 1941 kreeg hij bericht van 
zijn onbepaald verlof als Burgemeester en einde 
Maart 1941 werd hem telefonisch bericht gedaan van 
zijn  ontslag  als Burgemeester. 
Op 7 Mei 1941 werd hij in een vergadering van 
Burgemeester en Wethouders welke vergadering hij 
clandestien bijwoonde door de SS te Sneek ge- 
arresteerd. Via Scheveningen, Amersfoort en Ober- 
hausen is hij overgebracht naar het concentratie- 
kamp te Neuengamme, waar hij op 11 December 
1942, vermoedelijk tengevolge van uitputting, is over- 
leden, 

S. de  J, 

fan Hendrikus Beute 
Groepscdt.   Marechaussee. 
Geboren: 21 Maart 1891. 

Overleden: 23 Februari 1945 te WöbelinJ 
Jan Beute was een man van nauwgezette plichtsbe- 
trachting, die in zijn functie bovenal zijn land en 
wettige Overheid wenste te dienen. Toen dan ook 
de Regering naar Londen verhuisde en de bezettende 
macht zich als zodanig liet gelden, was de fleur van 
zijn ambt verdwenen. Doch spoedig kwam deze 
midden-vijftiger tot de conclusie, dat er voor hem 
maar één taak was n.1. zijn wettige Overheid en de 
Vaderlandse zaak te blijven dienen. 
Voor veel illegale werkers op de Veluwe werd hij 
een vaderlijke vriend en zijn woning in Barneveld 
een vluchthaven. Zowel piloten als alle andere bal- 
lingen vonden bij hem onderdak. Honderden bon- 
kaarten werden bij hem aan huis ontvangen, terwijl 
hij.altijd bereid was illegale werkers in de sper-uren 
te begeleiden onder dekking van zijn uniform. Eind 
Januari 1945 werd hij gearresteerd. Hij heeft de 
ontberingen in verschillende concentratiekampen niet 
mogen overleven. Slechts zij, die voor korte of langere 
tijd met het gezin Beute hebben samengeleefd, kun- 
nen begrijpen, wat het verlies van hun man en vader 
voor hen betekent Zijn vrienden verloren in hem 
zeer veel. W.D. 
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Beter kunnen wij het Standaardwerk 

Het grote gebod 
als OFFICIEEL GEDENKBOEK van de heldhaftige 
verzetsstrijd   van   de   LO.   en   de   LKP. niet typeren. 
Vijf groten uit deze organisatie, Rogier van Aerde, Antoon Coolen, 
Ad Goede, K. Norel en Anne de Vries, allen meesters als schrijvers, 
hebben in opdracht van de Stichtingen van de LO. en de LKP. dit 
boeiend en ontroerend grootse document geschreven. 
We verwijzen naar de uitvoerige redactie-mededelingen in dit blad. 

Over de uitvoering het volgende : 
• 1100 bladz. (23 x 30 cm) prima houtvr. papier. 
• 2 delen in zwaar linnen band. 
• 1 500 portretten en {oio's. 
V    Talrijke tekeningen, landkaarten, documenten, etc. 
• Verschijning in de loop van  1950. 
ledere verzetsman en vrouw en allen, aie tiun amjü 
niet willen vergeten, noch voor zich en noch voor het 
nageslacht, leveren wij graag (ranco dit grote boek thuis. 
Stuurt daartoe direct onderstaand bestelbiljet aan 

Fa. H. WUESTMAN   (E. WESTERHOF) 
Boekhandel 
MELKMARKT 36 - ZWOLLE   - GIRO 42146 

Ondergetekende wenst voor intekenprijs te ontvangen 
 ex. Het grote gebod. 
Adres; _     
Woonplaats:   _  

intekeningen op „Het grote gebod" 
worden reeds aangenomen bij 

BOEKHANDEL  Fa. Th. MENGER 
Grotestraat 82 EDE (G.) 
 ;   ..« 

Als U bijgaande kaart direct invult en ons 
toestuurt is U verzekerd het boekwerk 

,,het QRote geBOö" 
tegen intekenprijs te ontvangen. 

Wij sturen franco. 

Boekhandel Willem van Wieren 
Peperstraat 8 LEEUWARDEN 

In Haarlem 
en Omstreken 
bestelt men het Gedenkboek 
„HET GROTE GEBOD" 
bij BOEKHANDEL VEKO 

Zijlstraat 96-98  Haarlem Tel. 11706 

Tekent reeds nu in op het grote 
standaardwerk „Het grote gebod" 

rwi 

V 

%    Oud illegalen van West-Friesland 
tekent nu reeds in  op  „HET  GROTE  GEBOD" 
U bespaart Uzelf hier f 5.— mee, want U wilt 
I^L ir—i. <...i.  i,„i,i,Q„    _   7:oTiHt   nu  vanrlaag- noe- 

onderstaande bestelbon aan |' (r*„nn i,.„,,-i„~| 
Katssen's boekhandel Ged, Turfhaven 64 Hoorn 
Ondergetekende 
Adres   
wenst   bij   verschijnen   te   ontvangen  , ex.'„Het grote gebod" è 
15.75 per deel. Aan Karssen's Boekh.   - G«d. Turfhaven 40 - Hoorn. 

Intekeningen op    „Het  gXOte  gebod" 
worden reeds  aangenomen bij 

BOEKHANDEL  LUNENBERG 
KI. Overstraat 24 _ DEVENTER 

^ 
BOEKHANDEL JAN  HUIZER RIDDERKERK r 

LITHO "ZAANLANDIA" 

ZAANDIJK 
OFFSETDRUK 

*  STEENDRUK 
CARTONNAGE 

„Het grote gebod" 
Gedenkboek  van  het   verzet 

Voor Zeeland verkrijgbaar bij: 

Telefoon 2319 
Levering franco. 

ÜOiüö 

TEL 32239 
SINGEL 281 ■ AMSTERDAM-C, 

Drukkerij H. J. Koersen & Zn. 

PERIODIEKEN IN 
HANDELSDRUKWERK 

Intekeningen  op  „Het   grote   gebod "^ 
voor het Noorden van het land ; 

^ 

POSTHUMA S   BOEKHANDEL, 
Noorderhaven 90 HARLINÖEN 

Speciale   intekeningsprijs    f    27.50  of   f   2.50   per   maand   ^ 

Wie tijd cl geld aan 
de Stichting besteedt. 
Voorkomt veel zorg 
en heelt  veel leed. 

STICHTINE '40-45 
Giro 194045 

Bank HOPE&.Co.,Adam 

Tekent nü reeds in op 

Gedenkboek van het verzet in. LO. en LKP. •    ■ 

franco 
zending compleet in 2 dln. Intekenprijs f 13.75 per dl. 
0 Totaal 1100 bladz., ruim 1500 portretten en foto's. 

BOEKHANDEIi   WERKMAN   • 
Oudegracht 236 Tel. 21320 

UTRBCBT 

-het Q R o t e  q e B o ó-i 
Gedenkboek   van   het   verzet   in   LO.   en   LKP. 

Speciale intekenprijs f 13.75 per deel 
Desgewenst betaalbaar met f 2.50 of meer per maand. 

Voor Kennemerland verkrijgbaar bij: 
BOEKHANDEL AB DE JONG 

IJ MUIDEN    -    EDISONSTRAAT 7    -    TELEFOON 53 26 

Wal een zee 
van (tcw 

Nam^n?hlhfl 
H IL , rnmms jïSi'iill 

iiiilr 

Zelfs met de fiets aan de hand: GOED LICHT... 

... dat geeft op donkere avon- 
den een extra gevoel van 
veiligheid! Daarvoor zorgt de 
kleine, maar uiterst krachtige 
Philips dynamo: laat Uw rijwiel 
tijdig met zo'n ideale Philips- 

verlichting   uitrusten.  Steeds 
royaal, niet verblindend licht! 
Philips levert regelmatig af. Mocht het 
voorkomen, dat een handelaar U niet 
terstond kan helpen, dan kunt U ei 
zeker van zgn, dat U toch niet lang 
behoeft te ■wachten. 

tpmiM ^ymelfoHtWHg 
Prijs F13." (dynamo en lantaarnkap.type H) en hoger 
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