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DE   BEVRIJDING • 
Wij herdenken deze,week de bevrij- 

ding van ons vaderland, dat jaren 
lang een prooi is geweest van de 

nationaal-socialistische ontrechting en wille- 
keur. Niemand mag verwachten, dat hij nu, 
na vier jaren weer de ontroering zal beleven, 
die door ons heensloeg, toen de dag aan- 
brak, dat het uit was, dat het onrecht moest 
capituleren. In 't bijzonder zij, die op die dag 
tevens bevrijd werden uit een gevangenis ot 
een concentratiekamp, zullen, toen ze de 
eerste geallieerde tank, de eerste soldaat in 
khaki zagen verschijnen, een waar feest ge- 
vierd hebben. 
En een waar feest is een feest, dat niet ge- 
organiseerd is, waarop eigenlijk ook niet 
zoveel gebeurt. Men weet met zon feest 
zelfs geen raad. De diepe vreugde, die op- 
welt van binnen, vindt dan slechts een uit- 
weg op gezichten en in rare sprongen; meer 
niet, 't is ook voldoende. 
Die feesten zijn zeer zeldzaam. Andere 
feesten viert men georganiseerd. Dan kan er 
ook nog wel echte vrolijkheid zijn, zij 't niet 
de laaiende vreugde van dat spontane feest. 
Dat zijn de gewone feesten. Maar op vele 
georganiseerde feesten ziet men zelfs geen 
echte vrolijkheid meer. Men loopt er dan 
rond met een feestmasker op en met toeters 
en hoedjes; dan en dan is 't feest en als het 
hart er niet bij kan zijn, het gezicht en de 
benen kunnen 't allicht, als de feestbaas 
maar voor het programma zorgt. Dat zijn de 
surrogaatfeesten. 
Indien we thans de bevrijding herdenken, 
kan er geen sprake meer zijn van een waar 
feest, van een spontane, niet te stuiten 
vreugde; maar er mag ook geen sprake zijn 
van zo'n surrogaatfeest. Dat is een leugen. 
De leugen erin is, dat hart en handen, dat 
hart en hoofd dan niet samenstemmen. Het 
namaakfeest is ook niet nodig. Wij leven 
snel en we vergeten gauw, maar wie nog 
niet vergeten is, dat ons volk in uiterste 
nood verlost is, die kan ook nu nog feest 
vieren, desnoods thuis, maar in ieder geval 
met een dankbaar hart. Hoe dankbaarder 
we nu nog zijn voor die redding, hoe minder 
luidruchtig ons feest zal wezen in 1949, en 
omgekeerd. 
Wie met ons volk geleden en gestreden 
heeft in die jaren, zal thans de vreugde om 
de bevrijding ook niet onvermengd kunnen 
genieten. Zovelen zijn er, die met weemoed 
denken aan het geluk, dat met de bevrijding 
definitief uit hun leven wegging, en anderen 
zullen toch nog wel eens terugdenken aan 
vrienden en medestrijders, die de dag van 
de bevrijding niet  meer  meemaakten. 

Er is echter nog minder reden voor een 
luidruchtig feest, als men de moed heeft 

de herdenking van de bevrijding in het licht 
van de feiten van 1949 te zien. 
Zeker,   de   wapenstilstand   is   gesloten   in 

1945, maar in 1949 is nog steeds de vrede 
met Duitsland niet officieel gesloten. 
Zeker, de tyrannie van het nationaal- 
socialisme is verdreven, maar in het Oosten 
bloeit een nieuwe tyrannie op, geweldiger en 
verschrikkelijker dan de vorige. 
Zeker, de bezette gebieden zijn bevrijd, 
maar Estland nog niet, en Letland nog niet 
en Litauen nog niet. 
Zeker, Polen, Tsjecho-Slowakije, Hongarije, 
Roemenië en Bulgarije werden bevrijd, maar 
ze zijn thans alweer bezet door een nieuwe 
tyran, meedogenlozer dan de vorige; ook 
slimmer, want hij blijft achter de schermen. 
Zeker, de gevangenissen en concentratie- 
kampen gingen open en de gevangenen 
stroomden eruit, de bevrijding tegemoet. 
Maar in Rusland en in de satellietstaten 
staan ze ook en nog steeds open en millioe- 
nen gevangenen stromen erin, de dood 
tegemoet. 
Zeker, het laatste schot aan 't front van de 
tweede wereldoorlog viel, maar Nanking is 
veroverd en de communistische troepen ruk- 
ken op naar Sjanghai, en in Griekenland en 
Achter-Indië woedt de strijd op een nieuw 
front. 
Zeker, in Nederland keerde de vrede weer, 
maar in Indië vallen wekelijks 50 Neder- 
landse militairen in een uitzichtloze strijd. 

Is dit alles een nasleep van de tweede 
wereldoorlog? ledere oorlog loopt uit in 

twist en strijd, die nog lang na de bevrijding 
de gemoederen bezig en de wapenen in de 
aanslag houden, totdat ook deze nasleep 
weggeëbt is. 
Zoiets speelt ook thans een rol, maar niet 
de hoofdrol. Niet slechts de lijnen van de 
oude strijd lopen door in de na-oorlogse 
conflicten, maar daarin beginnen zich duide- 

Twee minuten  stilte 
Iedere 4e Mei, aan de vooravond van 
de Nationale Herdenkingsdag, worden, 
ter bezinning op wat voorbijging, des 
avonds om acht uur twee minuten stilte 
in acht genomen. 
Vanwaar stamt dit gebruik? 
Het begon met de stilte van twee 
minuten die op 11 Nov. in acht wordt 
genomen en die werd gesuggereerd door 
Sir Percy Fitzpatrick in Zuid-Afrika. 
Hij vroeg Lord Milner dit voorstel over 
te brengen aan Koning George V, xiiè 
het het eerst noemde in een brief van 3 
Jan. 1920. Tijdens de oorlog hadden 
vele lieden in Kaapstad twee minuten 
stilte in acht genomen, telkens na het 
vuren van het „middagschot", dat elke 
dag om twaalf uur werd gelost. 

lijk nieuwe lijnen af te tekenen. Nieuwe fron- 
ten worden opgebouwd, nieuwe stellingen 
worden ingenomen in een opnieuw onver- 
zoenlijk conflict tussen staten, die niet 
rusten zullen, voordat de wereld veroverd 
is door oorlog of door revolutie, en staten, 
die zich niet door de communisten onder de 
voet willen laten lopen. 
En dit is het wat de vreugde bij de herden- 
king van de bevrijding vertroebelt. 
Wie durft er feest te vieren om een bevrij- 
ding van vier jaren geleden, terwijl een 
nieuwe ramp dreigende schaduwen over 't 
feest werpt? 
Wie durft er echt vrolijk te zijn, terwijl ons 
bestaan ondermijnd en ons handelen ver- 
lamd wordt door de onzekerheid over wat 
ons te wachten staat, en eigenlijk door de 
zekerheid, dat het oorlogsspook steeds dich- 
terbij komt? 

Als men zijn vertrouwen op mensen stelt, 
is er inderdaad niet veel reden tot feest 

en zo het toch gevierd wordt, zal met drank 
en lawaai de tik van dat onrustige en ver- 
twijfelende hart gedempt moeten worden, 
dan wordt het een namaakfeest. 
Maar dit feest kan gevierd worden, als we 
dankbaar gedenken, dat God ons verloste 
van de tyrannie, en als we gelovend ver- 
trouwen, dat we voor de toekomst in Zijn 
hand zijn. 
Dankbaarheid om het verleden, dat is niet 
alleen terugzien. Als we dankbaar zijn voor 
de overwinning in onze 80-jarige vrijheids- 
strijd, dan zijn we ook dankbaar voor het 
bezit van de vrijheid, nu; en dan zijn we ook 
dankbaar voor de - geest van verzet, toen 
gekweekt, en van 1940 tot 1945 weer tot 
uiting gekomen, zo zijn we thans niet alleen 
dankbaar voor de bevrijding in^l945, maar 
ook voor het feit, dat we daardoor nu nog 
vrij zijn; en als, we dankbaar zijn voor het 
verzet toen, dan zijn we thans dankbaar 
voor de geest van verzet tegen de onder- 
drukking, die ons een dierbaar bezit zal 
wezen, als een nieuwe onderdrukker de vrij- 
heid van volken en mensen wil schenden. 
Niemand kan in de toekomst zien en niemand 
kan zich volledig daarvoor verzekeren, zelfs 
niet met de premie van emigratie. Maar dat 
wordt ook niet van ons verwacht. Beslissend 
is, of wij voor de toekomst klaar zijn, of wij 
bereid zijn iedere toekomst uit Gods hand te 
aanvaarden. 
En indien we zo Mei 1949 beleven, dank- 
baar voor de bevrijding van 1945, ons voor 
de toekomst met vertrouwen stellend onder 
Gods leiding en voor het heden beheerst door 
het Verlangen, in een vrij land te kunnen 
blijven leven en werken naar Zijn gebod, dan 
is er reden om feestelijk te gedenken, dat Mei 
1945 een dag van vreugde voor land en volk 
was. 

H. v. R. 
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CAPITULATIE 
p Vrijdagavond 5 Mei 1945 sprak Peter-Zuid, de commandant van 

het Strijdend Gedeelte der BS. en waarnemend commandant van de 
totale Binnenlandse Strijdkrachten via een geheime telefoonverbinding 
van de Centrale Inlichtingen Dienst, de CID., met Z.K.H. Prins Bern- 
hard in bevrijd gebied. Van half acht tot tien voor half negen duurde 
dat telefoongesprek en in die tijd bracht Peter verslag uit van de stand 
van zaken. Reeds enige tijd waren er nl. besprekingen gaande tussen de 
illegaliteit enerzijds en de bezettende macht anderzijds, en er was goede 
hoop, dat deze onderhandelingen zouden leiden tot een capitulatie van 
alle Duitse troepen ter sterkte van 120.000 man in Westelijk Nederland. 
De Prins vroeg, hoeveel tijd er nog nodig zou zijn om deze capitulatie 
een feit te doen worden. Peter schatte drie a vier dagen en de Prins 
antwoordde „Die tijd krijg je nog wel". 
Het gesprek werd beëindigd; het was toen tien voor half negen. 
Tien minuten later, om half negen, luisterde Peter naar de nieuwsbe- 
richten   in   het   Frans.    Die   brachten    het   bericht    van    Duitslands 
capitulatie  
Toen volgden er enkele dagen van een spannende onzekerheid; zou Von 
Blaskowitz, de bevelhebber van de Duitse troepen in het nog bezette ge- 
bied — felle vechtjas, onders wiens bevel de Duitse troepen destijds 
Polen binnenrukten ■— met deze capitulatie accoord gaan? Zouden SS. 
en SD. gewillig de wapens afleggen en toezien, hoe de mannen van het 
verzet, waar zij zo op gejaagd hadden, nu gewapend te voorschijn 
kwamen? 
Bij vele Nederlanders rezen dergelijke vragen en menigeen heeft niet 
zonder enige angst de vlag uitgestoken of oranje gedragen. 
En hier en daar zijn inderdaad ongeregeldheden voorgekomen; maar de 
in het geheim reeds begonnen besprekingen leidden op Zondag 7 Mei 
tot het tekenen van de capitulatie-overeenkomst te Wageningen. 
Op die dag reed Peter met Von Blaskowitz en diens staf-chef Reichelt in 
één auto naar Wageningen, waar in het door de strijd zwaar gehavende 
hotel „De Wereld" de bevrijding van ons gehele land werd bekrachtigd. 
Van die gedenkwaardige ogenblikken in Wageningen geven wij hier 
enkele interessante foto's. 
Op de eerste van deze foto's is de Prins in gesprek met Peter, die in 
burger gekleed is. 
Op de tweede foto neemt Peter afscheid van de adjudant van Von Blas- 
kowitz; Peter heeft later nog wel eens iets over deze foto moeten aan- 
horen, want de heren zien er uit of zij het uitstekend met elkaar konden 
vinden! 
De derde foto is een opname van Prins Bernhard en Peter, gezeten in 
de bekende groene Mercedes van de Prins. 
Op de laatste foto stijgt de Duitse General-Oberst Johann von Blas- 
kowitz, bevelhebber van de Duitse troepen in Nederland, na afloop van 
een bespreking weer in zijn auto. Uiterst links op de achtergrond is zicht- 
baar de overste Van Houten, Hoofd van de afdelingen Binnenlandse 
Strijdkrachten van de staf van Prins Bernhard, terwijl de drie figuren 
rechts op de achtergrond zijn: Peter — in burger —, daarnaast Prins 
Bernhard, terwijl de Duitser waarschijnlijk de generaal Reichelt, chef- 
staf van Von Blaskowitz is. 
Vier foto's; zij herinneren ons aan het ogenblik, waarop er een einde 
kwam aan vijf lange jaren van moeite en verdriet. 

öe heen WAS ons tot hulp en steukte 
in jauen van veRvvoeö qeweló. 
hij was het, öie 't vepzet BeweRkte, 
zon lof zij altoos öOOR veRmelö. 
komt, laat ons ulij en öanksaaR zinqen 
van Reööinq uit öes vrjanós macht 
hij öeeö aan neêRlanö QROte ömqen, 
hem zo öe qloRie toeqeBRacht. 

wii willen nu met eeRBieö öenken 
aan hen, öie wReeó qevallen zijn. 
óie helóenschaaR kan memanö kRenken, 
zij zijn veRlost van smaRt en pijn. 
nu zinqen ZIJ in hemelkoRen 
in Blank qewaaö hun konmq toe; 
of hij hun smeekBeê wou veRhoRen: 
in hem te Rusten, stRijöensmoe. 

a. w. 

**- 



» s El door 

Jo van Dorp-Ypma 
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Als ik jou was, sprak ik over Prediker vier 
vers twee, zeg ik abrupt tegen de jonge 

dominee, die net bekend heeft, dat hij met zijn 
herdenkingsrede „in zijn maag zit". 
— Wat staat daar dan? wil hij weten. 
— Omdat je zo prima bijbelvast ben, zal ik 
het voor je opzoeken, antwoord ik luchtig, 
en met een gewoontegebaar haal ik de Bijbel 
van de schoorsteen, om nog eens de woorden 
te lezen, die in deze maand van grote persoon- 
lijke teleurstelling me zo getroffen hebben, 
dat ik hen als het ware het enige motto vind 
voor onze herdenking. 
Ik weet, dat mijn stem cynisch klinkt als ik ze 
nadrukkelijk voorlees: 
„Dies prees ik de doden, die airede gestorven 
waren, boven de levenden die tot nog toe 
levend zijn. 
Ja beter dan die beiden, die nog niet geweest 
is, die niet gezien heeft het boze werk, dat 
onder de zon geschiedt." 
Zit wat in, knikt de dominee instemmend, 
alleen het is zo intens somber en je moet den- 
ken, dat al die mensen die op vier Mei in de 
kerk komen er op de een of andere manier bij 
betrokken zijn geweest, en deze tekst zou zo 
ongeveer zeggen, dat alles  
— Voor niks geweest is, knik ik, hem in de 
rede vallend, voor niets, juist! En ik denk 
aan de tocht in de Ardennen vóór deze oor- 
log, toen we bij het oorlogsmonument in 
Dinant stonden. Een lichtelijk aangeschoten 
oorlogsinvalide kwam naast ons staan. Drie- 
honderdachttien namen stonden met felle 
gouden schitterletters op het zwarte marmer. 
Wie en waarom? wilden we weten. 
— Pour rien madame, zei de man, pour rien. 
En was dit niet het meest onstellende van de 
oorlog, van de overwinning, pour rien? Voor 
niets. Ik haal mijn schouders op. 
— Waarom zou je het ze eigenlijk niet zeg- 
gen, vraag ik, dit is toch het lot der parti- 
sanen, „een graf in een vergeten hoek, tien 
regels in 't geschiedenisboek en hier en daar 

herdenkingstranen." 
Waarom hebben we eigenlijk  
Ik kan deze zin niet afmaken, omdat mijn man 
zijn hand op mijn arm legt. 
— Als je toch met poëzie begint, haal dan 
liever Campert aan. 
— Wat, vraag ik? 
Maar 't hart dat het niet laten konj schuwt 
nimmer het gevaar. 
Het is stil in onze barak, op de donkere tafel 
staat heldergeel de brem, de bloem waarmee 
de jeeps waren versierd toen ze vesting Hol- 
land binnentrokken, het enige dat we nog 
over hadden om onze bevrijders te begroeten. 
De eerste bloem in een vrij land, waarin alles 
goed zou worden, tenminste, dat dachten we. 
Onder de brem ligt een rouwkaart. 
Bert is teruggekomen uit Dachau, doch ge- 
sneuveld in Indonesië, 
Pour rien? 
Wat bedoelde mijn man, met dat hart, dat 
het niet laten kon  
Het is of de dominee mijn onuitgesproken 
vraag begrijpt. 
— Ik ga spreken, zegt hij langzaam, en zijn 
hand maakt de voorzichtige beweging van een 
tuinman, die een klein plantje wil beschermen, 
ik ga spreken over: 
„De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de 
Here ziet het hart aan." 
Weet je, verduidelijkt hij, terwijl zijn ogen 
oplichten, weet je, dit is niet definitief, deze 
behandeling geldt niet, geldt au fond voor 
God niet. Het is onrechtvaardig, het is ge- 
meen, maar het telt niet mee. Het is alleen 
maar wat we zien kunnen, en dan denk je 
soms, dat die jongens ongelijk hadden, dat 
ze voor niets alles doorgemaakt hebben, dat 
het nu nóg een onrechtvaardigheid is die ten 
hemel schreit, het recht struikelt gewoon op 
de straten. 
— 'Er is een laatste oordeel nodig, zegt mijn 
man, en zijn stem is donker van toekomst- 
verwachting. 

Ik ben stil, is  dit een troost, de troost van 
later, later en ik wil tegenspreken, dat is alle- 

^maal goed en wel, maar nu  nu. 
Ineens staat de dominee op. Hij is veranderd, 
zo heb ik hem nog eens gezien, toen hij het 
avondmaal bediende aan de jongens, die zou- 
den crossen met twee piloten. 
— Zo is het, zegt hij, en zijn ogen zien ver 
weg, verder dan het prikkeldraad van het 
kamp der politieke deliquenten, waar mijn 
man werkt, en waar ons huiskamerraam op 
uit ziet, verder, dan de dijk die er achter ligt. 
Er staat: „zalig zijn zij die hongeren en dor- 
sten naar de gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden", en om die verzadiging 
bidden de zielen onder het altaar, als zij 
vragen of God hun bloed wil wreken. 
Met een sober gebaar roept hij ze op, en ik 
zie    ze   staan,   zoals   ze   stonden   bij    hun 
arrestatie. Jan   en  oom   Piet   en    zielen 
onder het altaar, die ook vragen, smeken, en 
God herinneren aan Zijn recht, aan Zijn 
wreken van hun bloed. 
We hadden dit kunnen weten, denk ik plot- 
seling beschaamd, we hadden dit kunnen 
weten, allemaal die hongeren en dorsten naar 
de gerechtigheid, zullen verzadigd worden, 
het is zoals in de celdroom staat, dat de 
gerechtigheid zal wederkeren, maar niet hier, 
niet nu. 
God laat dit aan niemand anders over, we 
zien wel, wat er van de beste bedoelingen 
terecht komt, laat dominee er met een wrang 
lachje opvolgen. Dan kijkt hij verschrikt rond. 
■— Sorry lui, dat ik me liet gaan. 
■— Ik dank je er voor, zegt mijn man, terwijl 
ik heftig knik, ik kan nu niets zeggen, ik dank 
je er voor, er zijn van die dingen, die we niet 
kunnen vergeten of we beroven onszelf. 
— Zou ik dit kunnen zeggen, weifelt de 
dominee en zijn gezicht is weifelend jong. 
— Dit moet je zeggen, beslist mijn man, dit 
is ons enige houvast. 

Er valt een bremblaadje op de rouwkaart, het 
bedekt   de   woorden   —   in   de   hope   des 
eeuwige levens  
Een ziel onder het altaar. 
Hoe lang nog Here! 

Niets, niets hadden zij 
ons gelaten: het land 
was kaal, de mannen 
waren weggevoerd of 
ondergedoken;en langs 
de wegen trokken in 
eindeloze rijen, met 
oude kinderwagens, 
karren of rammelende 
fietsen, de vrouwen op 
zoek naar dat ene be- 
langrijke: Voedsel. 

DE    HONGERTOCHTEN 

(Foto Cu Oorthuys   -   Amsterdam) 



IJ i/el, e/en onzer lezers 
zullen zich nog het vervolgverhaal „Ver- 
raad loert langs de weg" herinneren. 
Daarin maakten wij kennis met de KP. 
van „Zwarte Kees ,die zo'n belangrijke 
rol gespeeld heeft in de verzetsgeschie- 
denis van de Achterhoek. 
De schrijver van dit vervolgverhaal, 
G. H. Ligterink, heeft thans voor ons 
blad een episode uit de geschiedenis 
van de KP. van „Zwarte Kees" fce- 
schreven, n.l. de overval op het gemeen- 
tehuis te Andelst in de Betuwe. Het 
bijzondere van deze overval ligt in de 
rol, die een zestienjarig meisje daarin 
heeft gespeeld. Letterlijk en figuurlijk 
heeft zij een sleutelpositie ingenomen en 
zonder haar medewerking zou de KP. 
voor onoverkomenlijke moeilijkheden 
hebben gestaan. 
Dit historische verhaal wordt in twee 
vervolgen opgenomen. 
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Het is ongeveer elf uur, als plotseling een 
van de bewakers een deur opent en met 

vlugge stappen de trap opkomt. Gerda draait 
vlug de lamp uit. Ze hoort de man boven aan 
de trap en een volgend ogenblik heeft hij de 
kruk van haar deur te pakken en probeert die 
te openen. Het lukt niet, want de deur is op 
slot. 
De kerel stoot een verwensing uit en gaat 
weer naar beneden. Halverwege de trap roept 
hij zijn kameraad, die onmiddellijk naar 
boven komt. 
Samen trachten ze nu de deur te openen, 
maar zonder succes. 
„En ik zal er in!" roept de eerste, „al breek 
ik de deur er ook uit!" 
Gerda staat vlak achter de deur. Ze voelt 
haar hart kloppen. Wat betekent dit alles? 
Het blijkt de bewaker daar aan de andere 
kant menens te zijn. Met een bons laat hij 
zich tegen de deur vallen. Deze kraakt even, 
maar biedt weerstand. 
Angstig wacht het meisje af. Het moet wer- 
kelijk voor een paar sterke kerels mogelijk 
zijn de toegang te forceren, want de deur is 
niet bijzonder sterk. 
Enkele   ogenblikken   staan   de   belagers   te 
beraadslagen hoe ze met het geval aanmoe- 
ten. Dan komt ook de agent de trap op en 
vraagt, wat ze daar uitvoeren. 
„We willen hier in, maar die akelige vent 
heeft de deur op slot gedaan!" 
„Wacht    jullie   maar  even",    antwoordt   de 
agent. „Beneden heb ik een bos sleutels en 
daar is er een bij, die op deze deur past." 
Meteen ga"at hij de trap af. 
Het gevaar wordt dreigender. Tot haar ont- 
steltenis   bedenkt   Gerda,   dat   dit   kamertje 
vroeger een politiekamertje is geweest en dat 
het dus inderdaad heel goed mogelijk is, dat 

(Ingezonden Mededeling) 

EEN   KKACHTIC; 
huidgenezend en huidverbeterend 
middel   is   Purol.     Hoort   in   huisl 

v_y 
de agent er een sleutel van heeft. 
Is ze nu werkelijk verloren? Als in verstar- 
ring zijn haar ogen op het slot gericht. Daar 
flitst haar een idee door het hoofd. Als ze 
na enkele ogenblikken de politieman met de 
sleutelbos hoort rammelen, grijpt ze de sleu- 
tel, die aan de binnenkant zit, vast en duwt 
die met alle macht waarover'ze beschikt in 
het slot. 
Aan de andere kant van de deur wordt de 
ene sleutel na de andere geprobeerd, maar 
zonder resultaat, 
„Ah!" roept de agent opeens, „hier heb ik 
hem!" 
Er volgt weer een poging om de sleutel in 
het slotgat te krijgen, maar het wil niet ge- 
lukken. 
„Vervloekt! Hoe kan dat nou? Ik weet ab- 
soluut zeker, dat deze past!" 
Weer gemorrei in het sleutelgat. Maar ook 
deze laatste weigert de dienst. 
De agent weet met het geval geen raad. 
Tegenover de beide anderen staat hij bij hoog 
en laag te beweren, dat de sleutel altijd ge- 
past heeft. 
Telkens bonkt er een met zijn lichaam tegen 
de deur. Aldoor houdt Gerda de sleutel stevig 
in 't slot, voorbereid op een hernieuwde 
poging. Met elke stoot tegen de deur huivert 
zè even van vrees, dat deze zal bezwijken. 
Tenslotte staken de kerels hun gebeuk. 
„We breken de deur er ijskoud uit", stelt er 
een voor, „laten we die vent eens een goed 
lesje geven! Wat is dat voor een idioot gedoe 
om telkens die kamer op slot te doen, alsof 
wij boeven zijn!" 
De andere twee vinden dat toch te kras. Ze 
mopperen nog wat, maar besluiten .tenslotte 
maar weer naar beneden te gaan. Als Gerda 
de traptreden onder hun voeten hoort kra- 
ken, kan ze wel juichen van blijdschap! 
Het^gevaar, dat maar een deurdikte van haar 
verwijderd was, is geweken! Het beklemmen- 
de angstgevoel glijdt van haar af en met een 
dankbaar gevoel zet ze zich weer onder de 
leeslamp neer. Nooit wordt bekend, wat de 
agent en de bewakers juist deze nacht op de 
zolder te zoeken hadden. 

Het volgende uur verloopt zonder verdere 
incidenten. Als haar horloge eindelijk 

kwart over twaalf wijst, staat ze behoedzaam 
op, ruimt de leeslamp en alles, wat haar ver- 
blijf hier zou kunnen verraden, zorgvuldig 
weg. 
Met Zwarte Kees is afgesproken, dat hij om 
kwart over twaalf aanwezig zal zijn onder 
het raam van haar kamertje. 
In het verduisteringspapier is een gaatje ge- 
knipt, waardoor Gerda het teken van zijn 
aanwezigheid zal kunnen waarnemen. Drie- 
maal zal hij met een zaklantaarn een wit licht- 
sein geven. Door de opening zal zij dan twee- 
maal met blauw licht terugseinen. Dat zal dan 
betekenen, dat alles in orde is en de inval 
volgens de plannen kan worden uitgevoerd. 
Gerda stelt zich achter het kijkgat op, wach- 
tend op het teken. Na enig turen kan ze bin- 
nen haar gezichtsveld de vage omtrekken der 
dingen onderscheiden. Vervelend is, dat ze 
het gaatje zo laag hebben uitgesneden, waar- 
door ze aldoor in gebukte houding moet 
staan. 

De nieuwe wachttijd, die aanbreekt, is 20 
mogelijk nog groter beproeving dan de lange 
periode, die nu om is. Kwartier na kwartier 
verloopt. Geen signaal, geen spoor van de 
KP.-ers. In haar groeit een hevige onrust. Als 
het reeds één uur is geworden, begint een 
bang gevoel van onzekerheid haar te benau- 
wen, meer dan de bedreiging, waaraan ze 
deze avond heeft blootgestaan. Allerlei vra- 
gen pijnigen haar. Wat is er toch gebeurd? 
Zou Kees het om de een of andere reden uit- 
gesteld hebben? 
Na elf uur mag niemand op straat zijn. 
Zouden ze misschien gearresteerd zijn? Voor 
niets komen ze toch niet zoveel te laat? 
Onder de grootste spanning speurt ze al maar 
het stukje grond af daar buiten. Haar rug 
doet pijn van het gebogen staan. Ze merkt 
het niet, staart maar in de donkere cirkel. 
Vijf minuten voor half twee  Daar! Daar 
is het! Driemaal flitst een smal stralenbun- 
deltje omhoog! 
Nu één minuut wachten, zoals afgesproken. 
Dan seint ze het antwoord: Veilig! Ik kom! 
Ze richt zich moeilijk op. Nu wordt het pas 

Boen tater zijn ze op de rivier en glijdt de boot terug. 

ernst. Vastberaden, zonder aarzeling sluipt 
ze naar de deur en draait de sleutel om. Voor- 
zichtig schuift ze het stukje zolder over, dat 
haar scheidt van de trap, en zet behoedzaam 
haar voet op de eerste trede. 
Als ze de tweede trede neemt, overvalt haar 
plotseling een grote schrik. Er is iets, waar 
ze geen rekening mee gehouden heeft. Bene- 
den branden twee lampen, één bij de trap en 
één bij de raadszaal  
De hele ruimte, die ze straks passeren moet 
is helder verlicht! Geen hoekje, geen nis 
waarin ze zich bij gevaar kan terugtrekken. 
Maar de vaste wil om door te zetten wint 



het van haar vrees. Ze daalt verder. De vierde 
trede kraakt onbarmhartig, als ze er zich 
even op laat rusten. Even staat ze besluite- 
loos. De deur van het wachterskamertje is 
beneden in de gang en het gekraak zal stel- 
lig gehoord ■worden. 
Haar oog valt op het latwerk ^van de trap- 
leuning. Als ze eens  Haar besluit is met- 
een genomen. Ze klemt haar handen om de 
leuning, laat haar lichaam hangen en telkens 
met haar voet tastend naar een volgend steun- 
sel, bereikt ze de gang. Ze staat nu in 't volle 
licht en neemt de zes stappen naar de buiten- 
deur. Die is met drie grendels gesloten. 
Onhoorbaar schuift ze de bovenste weg en 
daarna met evenveel gemak de onderste. De 
middelste zit steviger en piept—.. Met 
krachtige rukken komt ook deze los. 
Ze  grijpt   de  kruk  en  opent  langzaam  de 
deur  Voor zich ziet ze de hoge figuur 
van, Kees! 
Ze fluistert hem in 't oor, waar de wachters 
en de agent de wacht houden en dat er nog 
geen controle is geweest. 
Kees legt de hand op haar schouder. 
„Meiske, je hebt je kranig gedragen, ik zal 
jou  
De rest van de zin heeft Gerda niet meer 
verstaan. De mannen van de KP. zijn de gang 
binnengekomen en vlug glipt ze tussen hen 
door. 
Glimlachend en met dankende blik kijken ze 
naar haar en een enkele wil haar nog gauw 
de hand drukken. 
Haastig wipt ze de stoep af, het nachtelijk 
donker in. Een ongekend blij en dankbaar 
gevoel doorstroomt haar: de taak was vol- 
bracht; de Hst gelukt en Zwarte Kees zal 
voor de rest zorgen! 

Zo vlot als Kees zich de afwikkeling van 
de rest der affaire heeft voorgesteld, ver- 

loopt het niet. De twee gewone bewakers zijn 
gedwee als lammeren. Een van hen heeft last 
van een hartgebrek en de ander wordt ge- 
sommeerd de agent uit zijn kamer te roepen 
onder voorwendsel, dat zijn kameraad een 
aanval krijgt. De list gelukt perfect en de 
jongens vangen de nietsvermoedende agent 
bij het binnenkomen ongewapend op. 
Hij wordt vastgebonden in een stoel. Als hij 
van de eerste schrik bekomen is, begint hij 
zich angstig te maken over de /gevolgen, die 
deze geschiedenis voor hem kan hebben. Hij 
begint erbarmelijk te schreeuwen en te schel- 
den met het telkens terugkerende refrein: 
„Keesje, Keesje, nou ga ik naar Vught!" Met 
„Keesje" heeft hij zeker een familielid Op 
't oog. 
Zwarte Kees, die hem met chloroform behan- 
delen wil, bijt hij vinnig in de hand. Dat 
maakt deze woedend en om hem tot zwijgen 
te brengen, geeft hij de lawaaimaker een paar 
rake klappen met de achterkant van de re- 
volver op het hoofd. 
't Gevolg  is een  bloedende wonde en luid 
gejammer van het slachtoffer. 
Half   spijtig   over   de   veroorzaakte   wonde 
begint  Kees hem nu vaderlijk te vermanen 
en brengt hem de stommiteit van zijn houding 
onder het oog. Het duurt echter nog een hele 
poos voor de man zich de chloroform-behan-   ' 
deling laat welgevallen. 
Nog groter moeite bezorgt hun de kluis. Het 
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kost heel wat tijd en inspanning om de koe- 
voet achter de deurrand te krijgen en als dat 
eindelijk gelukt, wordt er een half uur lang 
om beurten en gezamenlijk gerukt en ge- 
wrongen, maar zonder resultaat. 
Als ze een ogenblik pauzeren en met bezwete 
gezichten tegenover elkaar staan, denken 
allen niet zonder wrevel aan hetzelfde: de 
mogelijkheid, dat ze zich onverrichterzake uit 
de voeten zullen moeten maken. 
Kees kijkt op zijn horloge en terwijl hij de 
jongens aanziet, zegt hij met besliste stem: 
„We blijven hier!" 
Met vernieuwde woede vallen ze op de deur 
aan en na enkele heftige rukken bezwijkt 
het slot en terwijl ze bijna omvertuimelen, 
vliegt de kluisdeur piepend open. 
Ze willen wel hoera roepen. Maar bij dit 
handwerk hebben ze geleerd zich onder alle 
omstandigheden als stoïcijnen te gedragen. 
Zakken worden opgehouden en haastig vol- 
gestopt. Met de stapels bonkaarten verdwij- 
nen ook heel wat pakketten waardeloze for- 
mulieren in de zakken. 
De buit is zeer bevredigend: een aantal van 
ongeveer achtduizend kaarten is in hun han- 
den gevallen . 
Om het meisje, dat de deur geopend heeft, 
buiten gevaar te houden, drukt Kees in de 
raadszaal een ruit in en zet een raam open. 
Voor hij het gebouw verlaat, werpt hij nog 
een blik op de geboeiden; ze volharden in 
hun narcoseslaap. Prachtig! Daardoor wordt 
het afscheid van dit toneel vergemakkelijkt. 

Een lange fietstocht ligt voor hen. Bij 
Rhenen zullen ze worden overgezet. 

Heerlijk verkoelend speelt de nachtwind om 
hun verhitte gezichten. 
Als ze buiten het dorp zijn, vermindert de 
spanning. Geen weet de weg dan Kees. Nie- 
mand maakt zich daar zorgen over. Kees is 
een onfeilbare gids. Hij vindt altijd en overal 
de weg. Rijdend aan de kop van de groep 
kiest hij het fietspad langs de spoorlijn west- 
waarts. 
Het wordt weer een van die lange eentonige 
nachtritten, waarbij geen woord wordt ge- 
sproken. De vracht, die ze vervoeren; de ge- 
slaagde onderneming, die achter hen ligt, 
geeft een gevoel van volmaakte rust en 
tevredenheid en weert alle ongeduld en ver- 
veling. 
Plotseling, rechts van hen in 't veld, een fel- 
stralend licht! Even stappen ze af om te zien, 
wat dat kan betekenen. Ze weten 't al gauw: 

een stroper met z'n lichtb.ak. 
Verder maar weer langs de zingende tele- 
graafpalen. In een bosje staat een loods van 
de Ned. Heidemaatschappij. Daar worden de 
zakken binnengedragen en gedeponeerd in 
de grote cementen bakken, die ze er aan- 
treffen. Anderen zullen zorgen voor verder 
transport. 
Om ongeveer vier uur staan ze aan de Rijn 
tegenover Rhenen. Nog eens een sein met 'n 
zaklantaarn voor de veerman, die wacht houdt 
aan de andere oever. Hem is gezegd, dat hij 
deze nacht vijf Engelse piloten moet over- 
zetten. De veerman is op z'n qui vive. Maar 
een korte poos en ze horen Het water slaan 
tegen een vaartuig. Even later zijn ze op de 
rivier en glijdt de boot terug. 
De man krijgt zijn beloning en enkele pakjes 
cigaretten. Als ze de Utrechtse oever be- 
klimmen, klinken er vijf slagen uit de 
Cuneratoren. 
Opgewekt stappen ze weer op. Met de Rijn 
in de rug voelen ze zich veilig als bij moeder 
thuis. 

De onbekende Soldaat 
T Toewei vrijwel alle landen op het ogenblik n. 

s 

hun graven van onbekende soldaten heb 
ben, weet zo goed als niemand, wie oorspron- 
kelijk op het idee is gekomen, een onbekende 
soldaat te begraven en zijn identiteit volstrekt 
geheim te houden, d.w.z. alle denkbare maat- 
regelen te nemen, dat het inderdaad het 
stoffelijk overschot is van een soldaat, die 
niet meer zal kunnen worden geïdentificeerd. 
Het idee is oorspronkelijk opgekomen bij 
David Railton, een Brits legerpredikant, die 
als kapitein in Frankrijk had gediend. 
Railton wendde zich met zijn suggestie tot 
de Deken van Westminster, die de gedachte 
aan het Kabinet voordroeg. Het Kabinet 
verklaarde zich met het idee accoord, en nadat 
Engeland was voorgegaan met eén tombe 
voor een onbekende soldaat, volgde men in 
vrijwel alle landen, waar aan de oorlog was 
deelgenomen. 
In Westminster Abbey is het eigenlijke graf. 
Boven dat graf hangt een Britse vlag, welke 
door Ds. Railton werd afgestaan. Het was 
de vlag, welke hij gebruikte als lijkkleed bij 
begrafenissen van soldaten in Frankrijk in 
de Eerste Wereldoorlog. 
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Eén zakelijk getal verzamelt hen, die wij gedenken; 

in één getal ligt al het leed besloten. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek gaf, in samenwerking met het Nederlandse Rode 
Kruis, het volgende overzicht van dé verliezen aan mensenlevens welke de Nederlandse 

bevolking, in de jaren 1940—'45 direct of indirect  tengevolge  van  de oorlog  heeft  geleden: 

T 1. Koninklijke Landmacht1) 3.900 
2. Koninklijke Marine2) 2.600 
3. Zeelieden ter koopvaardij3) 1.350 
4. Executies en standrecht 2.800 
5. Concentratiekampen in Nederland 2.500 
6. Burgers tengevolge van oorlogshandelingen in Nederland. 20.400 
7. Honger en ontbering in de provincies Noord- en Zuid- 

Holland en Utrecht in 1945 16.000 - 
8. Krijgsgevangenen in Duitsland 250 
9. Joden in Duitsland 104.000 

10. Politieke gevangenen in Duitsland 18.000 
11. Tewerkgestelden in Duitsland 27.000 
12. Vrijwilligers in Duitse Krijgsdienst 3.700 
13. Vermisten in Duitsland  (geschat aantal overledenen) 4) 7.500 

Totaal der oorlogsverliezen 5) 210.000 

TD ij het vaststellen van het aantal oorlogsslachtoffers is geen rekening gehouden met de 
LJ hogere sterfte, welke een indirect gevolg is geweest van de oorlog. 
In 1938 bedroeg het sterftecijfer per 1000 inwoners 8.6, in 1939—8.5, in 1946—8.5 en in 
1947—8.1. Zou het sterftecijfer in de jaren 1940-1945 eveneens 8.6 per 1000 der bevolking 
hebben bedragen, dan zouden 468.000 personen zijn overleden. Het werkelijke aantal over- 
ledenen in deze jaren is 747.000. 
In deze 6-jaarsperiode zijn derhalve in totaal pl.m. 280.000 personen meer overleden, onder 
wie 210.000 directe oorlogsslachtoffers. 
In bovenstaande cijfers van de directe en indirecte oorlogsverliezen van de Nederlandse bevol- 
king zijn eveneens niet begrepen de in de strijd tegen Japan gesneuvelden en in Japanse 
krijgsgevangenschap overledenen van Nederlandse nationaliteit, deel uitmakend van het Konink- 
lijk Nederlands Indische Leger, noch de burgers van Nederlandse nationaliteit omgekomen in 
Japanse concentratiekampen. 

i) Met inbegrip van de op 1.700 man geraamde verliezen der Binnenlandse Sfnjdkrachfen. 
«)  Met inbegrip  van de offtóeren en manschappen  van hef Nederlandse personeel der Koninkliike Marine   om- 

gekomen ten Oosten van auez, ' 

^  Hief inbegrepen de pijn. 1.650 zeelieden van buitenlandse:  nationaliteU,  omgekomen   bij   scheeosramoen   van 
de Nederlandse Koopvaardijvloot (pl.m, 500 Chinezen, pl.rru 250 Brits-Indiërs. pl.m. 250 Lascaren). 

^ T}uh™M8V?9m080en ^ Duitsland (exclusiei ^oden)' geregistreerd bg het Nederlandse Rode Kruis.'bedroeg op 

S) Van de .^S^liezen ten getale van 210.000 zijn pijn. 67.000 in de Nederlandse statistiek verantwoord 
als overleden, pl.m. 143.000 zijn ambtshalve of els vertro ken naat het buitenland, afgevoerd van de bevól 
kingsregisfers. , '" ^  ^t^v« 

Onder deze 143.000 personen bevinden zich p/.m. 104.000 Joden, die direct bij deportatie naar Duitsland van de 
bevolkingsregisters zijn afgevoerd en in Duitsland zijn omgekomen en pijn. 39.000 overledenen, die bil de recon- 
simciie van de bevolkmgsregistjs na de bevrijding niet in Nederland werden aangetcolfen en wier afvoerino van 
de bevolkingsregisters reeds had plaats gehad, toen hef bericht van hun overlijden of vermoedelijk overlijden de 
Nederlandse autoriteiten bereikte. J ' eueji/zc overnjaen ae 

y    ^^^Ni^W^^MXN^N^^^'^^Nw^^M^M*'»»'^^^^^»"^^^^ 

EEN SOLDAAT 
KOMT THUIS 

k zag de jongen in Chicago de trein 
nemen. Hij was slank en donker met een 
regelmatig, haast knap gezicht. Hij had 
geen enkele onderscheiding op zijn uni- 
form, droeg alleen nog het kenteken van 
de vijftiende Luchtmacht. 
Zijn linkeroor was verminkt en er was 
een diep, lelijk litteken even boven zijn lip, 
zijn rechterbeen was afgezet vlak onder 
de knie, hij was nog niet gewoon op kruk- 
ken te lopen. Zijn gezicht was hard. met 
een vreemde gespannenheid. Zijn ogen 
keken ver en verloren... Je zag dadelijk, 
dat hij liever geen hulp had. Toen hij naar 
de laatste plaats in de grote wagen was 
gehompeld, zette hij zijn krukken naast 
zich en zat daar. Vier uur later stond hij 
op en verliet de coupé. 
De volgende dag nam ik de trein van 
Buffalo naar Scranton. De jongen ook. 
Zijn ogen hadden iets koortsigs gekregen 
en er was onrust in zijn handen en het 
krampachtig bewegen van zijn vingers. 
Maar hij hield zich ook nu zo afzijdig 

. van de andere passagiers, dat niemand 
onderweg er toe kwam met hem te praten. 
Toen we Scranton binnenstoomden, vroeg 
hij een kruier zijn grote plunjezak over te 
nemen. Wij waren in de coupé de twee 
enigen die uitstapten. Met veel moeite 
kon hij zonder hulp het perron opkomen, 
maar toen hij eindelijk zover was, bleef hij 
staan en keek; hij keek naar een groepje 
van drie mensen een eind verderop en 
plotseling wist ik, dat ik een oorlogs- 
invalide thuis zag komen. 
De drie liepen haastig op hem toe. 
Toen zag ik een vader, die eensklaps ver- 
stijfd bleef staan, starend naar die stomp. 
Zijn zoon was verminkt. 
Ik zag een jonge vrouw hard op hem toe- 
lopen, maar ineens schreeuwde ze: „Oh... 
Moeder!" en wierp zich heftig snikkend 
in de armen van een oudere dame. 
Uit het gezicht van de jongen verdween 
alle uitdrukking  
En één ogenblik wilde ik die jongen z'n 
vader zijn om hem een klap op zijn schou- 
der te kunnen geven en te zeggen: „Kerel, 
hoe voel je je nou in onze ouwe stad." 
Ik had willen kijken naar zijn gezicht, 
niet naar zijn verminkt been. 
Voor één ogenblik had ik die jongen zijn 
moeder willen zijn om hem in mijn armen 
te houden en te kunnen zeggen: „God- 
dank jongen, dat je weer thuis bent." 
En hoe zielsgraag had ik maar voor één 
ogenblik de plaats van zijn vrouw ingeno- 
men, om zijn handen te kunnen grijpen en 
ze heel innig te drukken, om hem te kussen 
en te zeggen: „Lieveling, je weet niet hoe 
goed het is, om je weer veilig terug te 
hebben." 
Maar ik was  een vreemde.  Ik kon daar 
slechts even blijven staan kijken naar het 
gezicht van die jongen. 
De hel van de oorlog was niets vergeleken 
bij hetgeen ik toen zag. 
Een soldaat kwam thuis  

J. W. HOFWIJK. 
(Vrij vertaald o» „Cornet" 



^^■"V^""- >c 

y 

in memoRiam 
Zij zijn gegaan; hun laatste sporen, 

een foto en een kort herdenkingswoord 

gaan stilaan in de snelle ti)d verloren, 

tot men ook zelfs hun namen niet meer hoort. 

Nu nog, nu nog staan hun gelaten, 

hun stem en lach in de herinnering; 

maar waarop moet men na ons zich verlaten? 

een foto blijft een star en zielloos ding. 

Zovel en klagen over dit vergeten, 

en krampen in een bitterhard verwijt 

hun greep om wat zij nu nog weten 

van die voorbije, onheilszware tijd. 

Maar zij - en wij - verdrijven op de stroom, 

die ons gevoerd heeft langs de  levensjaren; 

en met dit verder gaan wordt tot een droom, 

wat wij eens werkelijk en levend waren. 

Soms grijpen wij terug, doch niet voor lang, 

want er is niets, dat wij ons kunnen sparen; 

en als wij dat beseffen zijn wij bang, 

en tellen wat ons resten kan aan jaren. 

Zo treft 't aan anderen gericht verwijt 

ook ons, die weten evenzeer te falen, 

maar die de wroeging en de spijt 

met verontwaardiging betalen. 

Zij zijn gegaan; hun laatst^ sporen, 
een foto en een kort herdenkingswoord 

gaan stilaan in de snelle tijd verloren, 

tot men ook zelfs hun namen niet meer hoort 

Maar schendt de tijd daarmee hun testament? 

zijn zij 't, die vroegen omherdenkingswoorden? 

zijn zij gevallen voor een  monument ? 

of lieten zij zich slechts voor roem vermoorden? 

Of is hun dood een prikkel tot de haat, 

opdat die sterk genoeg zal blijven leven 

en boven al ons denken staat, 

waardoor wij nooit kunnen vergeven? 

Of exploiteren wij de smart, 

en wenen in ontroerde zangen 

over het zeer-gekwelde hart, 

terwijl wij anders niet verlangen ? 

> 
Wat zoeken wij: de romantiek, 

en lopen blind langs de reële waarden ? 

of noemen wij hun strijden heroïek, 

en kennen niet de schat, die zij voor ons 
bewaarden ? 

Want zo stilt ieder eigen honger in hun dood, 

en schat hun offer naar het eigen denken; 

maar boven allen, van geschil ontbloot, 

zal steeds de vlag der ware vrijheid wenken. 

Zij zijn gegaan; hun laatste sporen, 

een foto en een kort herdenkingswoord 

gaan stilaan in de snelle tijd verloren, 

tot men ook zelfs hun namen niet meer hoort. 

Maar blijven zal de vrijheid, die zij dienden, 

voor Katholiek, voor Protestant en Jood, 

voor hen, die als hun trouwste vrienden, 

hun pijn nog weten en hun harde dood. 

Voor wie per jaar één dag plichtmatig klagen, 

en voor wie durend leven in gemis, 

voor wie nooit naar hun naam meer vragen, 

en voor wie slechts één foto alles is. 

Voor hen, die na ons zullen leven, 

en eigen zorgen zullen vinden in die nieuwe tijd, 

al is hun dan geen naam, geen beeld gebleven, 

al werden zij reeds lang opnieuw bevrijd. 

Want zij, die wij gedenken, zijn 't cement 

der vrijheid, schakels in een lange keten; 

die van 't verleden zijn ons veelal onbekend, 

die van de toekomst nu nog ongeweten. 

Maar immer als een mens bereid zal zijn, 

om voor de vrijheid ongenoemd te strijden, 

zal door zijn dood die vrijheid zeker zijn, 

voor ieder mens in alle tijden. 

KEES BAUER. 
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Mijn  vrouw  is  aan  de  schoonmaak. 
En bij het opruimen van een don- 
kere zolderhoek is 'hij weer tevoor- 
schijn gekomen. 

Een parachutist. 
Regelrecht is hij uit het land van de vrijheid, 
over de zee komen aanvliegen. De weg ging 
over het geteisterde en hongerende vader- 
land. En toen het vliegtuig laag cirkelde 
boven het verduisterde Friese landschap is hij 
de suizende duik naar beneden begonnen. 
Daar in het donker heeft hij zijn plicht ge- 
daan, tot hij niet meer kon. 
En nu komt hij slapjes en verfomfaaid uit de 
zolderhoek te voorschijn. 
Achteloos ligt hij bij wat oude spullen, die 
lijdzaam schijnen af te wachten of ze nog eens 
weer zullen bewaard worden of door de 
schoonmaakwoede tot verdwijning veroor- 
deeld. 
Ik neem hem in mijn handen. 
En dan zie ik het hele verhaal weer voor mij. 
Ja, zó is 't gebeurd, 
't Was al in het laatst van de oorlog. 
Bevrijdingsgeruchten   woeien   van   dorp   tot 
^dorp.   Alleen  onze   geheime  radio  was   erg 
schaars met berichten. 
We woonden toen nog „ergens" in de Friese 
wouden en er werd ten stelligste beweerd, 
dat Zuid-Drente al bevrijd was en dat er 
parachutisten in Appelscha waren en wie 
weet wat voor prachtige verhalen meer. 
En al stond je er critisch tegenover; het naar 
vrijheid hunkerende hart hoopte hevig dat 
ze waarheid waren. 
Die avond was ik tijdens de speruren nog 
even weggeweest. De armplaat van de lucht- 
bescherming en de nodige papieren voor 
afweer van mogelijke controle van Land- 
wachters en doortrekkende Duitsers, bij me. 
En toen cirkelde er een vliegtuig rond. De 
motoren deden anders dan gewoon. Ik voel- 
de dat er wat was, al wist ik zelf niet wat. 
Even  een  hevig  gieren    dan   een  korte 
lichtflits  en 't geluid stierf weg. Alleen 
toen ik thuis kwam hoorden we een geluid 
alsof iemand met een hamer op stenen 
klopte. Meteen kwam Blom, die 's nachts 
bij ons „onderdook" binnen en 'k vroeg 
dadelijk: „Is is nog iemand aan het stenen 
bikken buiten of wordt er misschien een 
boom tot brandhout gekapt? 
Maar Blom keek ernstig toen hij zei „Nee, 
't lijkt me veel meer de korte knal van een 
geweer". 
In die dagen was dat, ondanks de bevrij- 
dingsverwachtingen, een ontstellende mede- 
deling. 
Geweerschoten in de nacht, dat kon niets 
goeds betekenen. Dadelijk gingen we met 
zijn drieën, Blom, mijn vrouw en ik naar bui- 
ten. Daar stonden we, drie vereenzaamde 
mensjes in het grote geheimzinnige donker. 
De nachtwind maakte gerucht in de nog 
kale takken van de essen langs de grens van 
onze tuin. En daarachter lag in 't donker 
verloren het landschap, dat de weidse naam 
van Smoorhoek droeg. Nergens pinkelde 
een lichtje uit de verspreide woningen. 
Alleen waren daar onheilspellend en dreigend 
onophoudelijke knallen   van   geweerschoten. 

Hallo Luisteraars! 

Nadat de Amerikaanse N.B.C.-correspon- 
dent Bert Silen uit een Japans gevangen- 
kamp tè Manilla bevrijd was, begon hij 
zijn eerste radiopraatje als volgt: „Zoals 
ik U zei, luisteraars, voordat ik zo ineens 
onderbroken werd, nu drie jaar en een 
maand  geleden " 

Af en toe flikkerden er flauwe lichtflitsen. 
En onze verbeelding veronderstelde de erg- 
ste dingen. 
Een razzia bij nacht  huiverig gingen we 
weer naar binnen. We hadden een pracht 
schuilplaats, waar we onze radio hadden en 
waar   onze    onderduiker   ook    veilig    was. 

Bij het opruimen  van  een   donkere  zolderhoek  is hij 
weer te voorschijn gekomen 

Moesten we er vast heen of zouden we nog 
even afwachten? Stil zaten we in spanning 
rond de tafel. Langzaam bedaarde het schie- 
ten, om kwart over twaalf was alles rustig 
en vredig en om half één gingen we, vol gis- 
singen wat er toch gebeurd was, naar bed. 
De volgende morgen kwam de ontknoping. 
De mensen hadden lachende gezichten. Nu 
alles voorbij was konden ze ook heus lachen, 
't Was ook zó mooi geweest. 
Het vliegtuig was gierend overgekomen, er 
was een lichtflits geweest en toen was er 
suizend iets naar beneden gekomen. Een 
hele zwerm parachutisten. 
Op houten sleedjes waren ze uit 't toestel 
gegleden. Hun witte parachuten plooiden 
open. Niemand zag het in het donker. 
Niemand zag ook dat 't slappe kereltjes waren 
van jute, gevuld met zwaar grindzand. Op 
hun rug droegen ze een houten kistje. En in 
dat kistje zaten zes slagpatronen. Daar 
kwamen ze aanzweven. Hun slappe benen 
wiebelden zacht in de nachtwind. Onder hen 
lag de slapende Smoorhoek. 
Bots, daar stootten ze tegen de grond. De 
veiligheidspal spatte    los    en    daar    begon 
het   Pats  pats......  pats  
Onwetend van de consternatie rond hen, 
lagen ze daar in een greppel, midden in een 
moestuin    en  met   technische  regelmaat 
klapten de patronen hun knal door de stilte. 
Maar de mensen rondom! 
Ze schrokken op uit hun slaap, ze luisterden 
scherp  
Pats  pats. 
Er werd geschoten! Vlak bij. 
Roets  vlug van bed en weggekropen in 
de kelder. Huiverend hurkten ze er bij elkaar 
neer. Vreselijk, wat was dat schieten vlakbij! 
Even verder, bij de kruisweg, lagen de 
parachutisten ook. 
Maar  daar  woonde  een  dapper  man.  Wie 
knalden daar' zo vlakbij zijn boerderij?! 
Voorzichtig sloop hij naar buiten. Ja, daar 

achter de donkere heg was iets zwarts. Zou 
daar een van de bevrijders liggen? Zouden 
al de vrijheidsgeruchten nu zo plots bewaar- 
heid worden? Voorover gebukt kwam hij 
naderbij. Ja, daar lag iemand. En hij voelde 
zich dadelijk solidair met die nachtelijke 
strijder. Nog verder boog hij zich voorover 
en in onvervalst Fries klonk het: 
„Als je een Engelsman bent, mag je wel 
binnenkomen! "- 
Maar   de    Engelsman    zweeg     in    alle 
talen  óók in 't Fries. Nee, toch niet, et 
kwam antwoord. 
Pats!! 
Nu deinsde onze onverschrokken vriend toch 
terug. En in de veiligheid van de schaars- 
verlichte kamer wachtte hij het eind van de 
strijd. 
Het geknal verstilde. En weer ving hij zijn 
speurtocht aan. 
En toen kwam de ontdekking! 
Een kereltje van „zakkengoed!" Een ver- 
schroeid en uit elkaar geslagen houten kistje 
op de rug. Daar lag er nog al een. 
Mee naar binnen. Bij 't schuchter kaars- 
lichtje werd de vreemdsoortige buit bekeken. 
Vrouw en kinderen drongen er om heen. 
Wie heeft nu toch ooit zo iets vreemds be- 
leefd. 
Maar o wee! 
Die ene pal stond nog op veilig. Een onge- 
merkt stootje tegen de tafel en  wat sist 
daar  Pats!! 
Een blauwe kruitlucht wolkte op. Daar 
vluchtten de verschrikte toeschouwers. Een- 
zaam lag de slappe schutter op de tafel. En 
plichtsgetrouw knalden alle patronen met 
een keiharde klap af. 
Tóén pas daagden de gevluchten weer op. 
Wat een consternatie. 

't  Is  te  begrijpen  dat  er  de  volgende   dag 
lachende   gezichten  waren.   Mensen,   die   't 
weten konden zeiden dat 't een afleidings- 
manoeuvre was geweest. 
Deze   pseudoschutters   zouden   de   Duitsers 
moeten    afleiden,    dan    zouden    de    échte 
parachutisten    ongemerkt    neerkomen.    De 
vliegenier zou  zich echter in de plaats van 
neerwerpen vergist hebben. 
Nu   een   afleidingsmanoeuvre   is   het   is   elk 
geval geweest, 't Heeft verscheiden mensen 
heel wat afleiding bezorgd. Ja, in de oorlog 
gebeuren er vreemde dingen. 
Nu  ligt  de  slappe  parachutist weer  in  de 
schoongemaakte zolderhoek. 
Ik wil 'm toch bewaren. 
En de herinnering bewaar ik ook. 

J. W. DE VRIES. 
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J_J et hoofdartikel in ons nummer van 
J~l 29 April „Moet dat nu zo?", heeft 
ons heel wat reacties bezorgd. Velen 
verklaarden ons, dat het hun uit het 
hart gegrepen was. Doch ook de cri- 
tiek werd ons niet bespaard. „Trouw" 
wijdde er een hoofdartikel aan en 
elders in dit nummer vindt men een 
schrijven van onze medewerker K. 
Norel, waarin deze zegt het te be- 
treuren, dat dit artikel — en nog wel 
als hoofdartikel — werd opgenomen. 
Dit noopt ons tot een weerwoord, want 
zowel uit het hoofdartikel van „Trouw" 
als uit het stuk van Norel blijkt, dat 
hier misverstanden de zaak vertroe- 
belen. 

Laat ons allereerst vaststellert, dat wij 
niet minder dan „Trouw" en de 
heer Norel veroordelen hetgeen zich 
in een aantal gevallen kort na de 

bevrijding in de kampen heeft afgespeeld. 
En wie meent, dat wij zulks in ons vorig 
artikel niet deden heeft niet goed gelezen. 
Ons bezwaar ging tegen de wijze, waarop 
hierover geschreven werd. Wij protesteer- 
den tegen de eenzijdigheid, waarvan deze 
hele publicatie blijk gaf. Niet accoord kon- 
den wij gaan met de naar onze mening 
wankele basis, waarop dit hele betoog ge- 
baseerd was. Wij trekken het niet in twijfel, 
dat er verschrikkelijke dingen gebeurd zijn, 
maar achten toch thans het onderzoek nog 
niet in een stadium te zijn, dat verantwoord 
schrijven  hierover  mogelijk  is. 

De heer Norel schrijft ons, dat het een 
eer voor „De Zwerver" geweest zou zijn, 
als zij als eerste met deemoed de zonden 
van haar eigen leden bekend had gemaakt. 
En daaraan had „een woord van verklaring" 
mogen worden toegevoegd. Welnu, wij zul- 
len niet schromen met deemoed eigen zonden 
te belijden. Maar ik durf met een gerust 
hart verklaren, dat ik geen mensen ken, die 
illegaal gewerkt hebben en later bij de kamp- 
bewaking werkzaam waren, die zich aan 
deze zonden hebben schuldig gemaakt. 
Nochtans neem ik aan, dat er mensonterende 
dingen gebeurd zijn, doch zolang het onder- 
zoek daarnaar gaande is, ben ik niet in staat 
de omvang daarvan te bepalen en de mate 
van schuld der bewaking vast te stellen. Dat 
ons artikel negatief was kon moeilijk anders, 
daar het een reactie was op een artikel, dat 
subjectief was. Wij gaven het „woord van 
verklaring", dat in „Trouw" ontbrak. 

„Trouw" schrijft in zijn weerwoord o.m.: 
„Natuurlijk hebben er in de Nederlandse 
kampen niet die massale moord-orgiën  ge- 

woed als in de Nederlandse kampen. Wie 
heeft dat beweerd, vraagt het blad dan. 
Wie dat beweerd heeft, weten wij ook niet. 
„De Zwerver" in ieder geval niet. Wij be- 
grijpen dan ook niet, hoe „Trouw" er toe 
komt die vraag te stellen. Want er is geen 
enkele reden voor. 
„Toch was hier iets dat „in zekere mate" 
te vergelijken was met wat in Duitsland zich 
heeft afgespeeld", vervolgt „Trouw". „Dat 
was heidens en Duits. Dat was niet Christe- 
lijk en Nederlands. Het was juist deze 
Duitse infectie in eigen kring, waar wij 
tegen op kwamen". 
Welnu, wij verdedigen geen Duitse infectie, 
geen heidense en onchristelijke daden. Maar 
Nederland   heeft   deze   dingen,   zodra   het 
enigermate orde op zaken kon  stellen, niet 
gesanctionneerd. En  daarom  mag  men hier 
deze vergelijking niet trekken. Het Neder- 
landse volk is in de oorlogsjaren verziekt en 
geïnfecteerd.  Daaraan  zijn  zelfs  de besten 
onder ons niet geheel ontkomen. En er was 
slechts een kleine groep in ons volk, die be- 
reid bleek in die tijd nog iets te doen ten 
bate van de gemeenschap. Zij, die wel werk- 
ten,  maakten fouten,  grote  fouten.  Zij, die 
toekeken,   maakten geen   fouten,   omdat  ze 
„fout" waren, maar de fouten van de wer- 
kers zagen ze uitmuntend. Die kleine werk- 
zame groep zag zich toen ook nog geroepen 
tot een taak — de taak van het interneren 
van   100.000  landverraders   —   die  veel  te 
zwaar voor haar schouders was,  omdat er 
geen grondige voorbereiding,  onderzoek en 
selectie mogelijk was. En in die groep waren 
door   de   omstandigheden   van   het   laatste 
oorlogsjaar vele verkeerde elementen binnen- 
geslopen. Ondanks dat voorkwamen zij een 
„bijltjesdag", waaraan degenen, die tot 5 Mei 
1945 rustig   hadden  toegekeken,  maar wat 
graag zouden hebben deelgenomen. Dat mag 
men  de politieke  deliquenten  ook nog  wel 
eens voorhouden. Daarna zijn er ontstellen- 
de dingen gebeurd, waarvan wij de omvang 
niet kunnen bepalen. Dat waren incidentele 
gevallen, waartegen, in een aantal gevallen 
wellicht te laat, is opgetreden. 
Waar de zaken zo liggen weigeren wij elke 
vergelijking   met   de   toestanden   in   Duitse 
kampen te aanvaarden. Het Duitse excuus, 
dat  de  Duitsers  niet  geweten   hebben  wat 
zich in de kampen afspeelde lijkt niet „iets 
begrijpelijker", omdat nu „duizenden Neder- 
landers moeten verklaren^ dat zij niet gewe- 
ten   hebben   wat  een   groot   aantal  geïnter- 
neerden is aangedaan." Het blijft onbegrij- 
pelijk,   omdat   een   uitwas   —   of   meerdere 
uitwassen  zo  men  wil   —   waaraan  in  een 
tijdsverloop van nog geen jaar een eind is 
gemaakt,   niet   te  vergelijken  zijn   met  een 
moord-systeem, dat jarenlang op grote schaal 
wordt toegepast en zich tijdens de transpor- 
ten voor de ogen van het volk afspeelde. 

En nu de vraag of dan op dit ogenblik de 
vraag naar de misstanden in de Neder- 

landse kampen rijp is voor behandeling in 
de pers. 
Wij menen van niet. 
Er zijn in verschillende bladen ook gruwe- 
lijke verhalen verschenen over dingen, die 
zich in Indonesië zouden hebben afgespeeld. 
„Trouw" heeft daaraan niet meegedaan. Het 
publiceerde zelfs, toen het over het plat- 
branden van kampongs ging, een artikel, 
waarin het betoogde, dat men over deze 
dingen niet kan oordelen zonder de volledige 
feiten te kennen. Terecht. Maar het gaf 
daarmede tevens aan, dat elk geval op zich- 
zelf bezien moet worden. Dat men rekening 
moet houden met de omstandigheden. En 
daar maakt men ons nu een verwijt van. Wat 
Indië betreft, vertrouwde „Trouw" op het 
onderzoek van de bevoegde instanties. Be- 
paalde beschuldigingen behoorden niet in de" 
pers, doch bij die instanties. Nogmaals te- 
recht. En tenslotte wilde men onze jongens 
niet in de rug aanvallen door het publiceren 
van incidentele gevallen, die een smet op 
heel ons leger zouden werpen; een blaam, 
die in z'n algemeenheid zeker niet verdiend 
zou zijn. 
Toen er destijds veel critiek geoefend werd 
op het beleid der Londense Regering, werd 
vastgesteld, dat dit een zaak was, die door 
de Parlementaire Enquête-commissie zou 
worden bezien. En een oordeel schortte men 
op, in afwachting van dit rapport. 
Maar wat zien wij nu gebeuren in de zaak 
van misstanden in de Nederlandse kampen 
kort na de bevrijding? Een politiek delin- 
quent brengt een rapport uit, dat blijkbaar 
bestemd is voor de Parlementaire Enquête- 
commissie en doet daarvan ook een exem- 
plaar aan de pers toekomen. De pers gaat 
op onderzoek uit en vindt meerdere rappor- 
ten in gelijke geest — van meer dan één 
betrouwbare zijde — en gaat deze dingen 
onmiddellijk openbaar maken, ongeacht het 
feit, dat de Kamer reeds inlichtingen over 
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D e wereld heeft opgelucht adem gehaald, toen de Russen de blokkade van Berlijn ophieven. 
^ Dat is dan toch eindelijk weer eens een lichtpunt  en men  moet wel  een zuurpruim  zijn, 

als men daar nu ook nog iets bedenkelijks achter weet te vinden. 
Dat zijn wij ook niet van plan. maar wij willen wel die mensen waarschuwen, wier opluchting 
voortkomt uit de ontkenning en miskenning van feiten rondom deze gebeurtenis, die direct voor 
de hand liggen 
Wie met deze gebeurtenis zijn sombere voorgevoelens wegveegt en nu doet, alsof alles met 
Berlijn in 't reine gekomen is, of minstens alsof we nu op de goede weg zijn, die zal straks tot 
zijn schade en schande bemerken, dat hij in een valse gerustheid leefde; en tot ons aller schade, 
want ieder, die zich in slaap laat wiegen door het lied van Berlijn, is een uitgeschakelde sol- 
daat aan het front der vrijheid, is een winstpunt voor de communisten. Want voor deze com- 
munisten is met Berlijn nog niets in 't reine; zij vallen daarbij in 't geheel niet in slaap; integen- 
deel, de weg en, het doel zijn voor hen hetzelfde gebleven; de weg is en blijft de 
ondermijning en afbraak van iedere vrije, iedere niet communistische samenleving; het doel is 
de vestiging van de communistische wereldmacht. Wie dat uit het oog verliest, legt zich te 
slapen op een vulkaan. 
Berlijn dóet ons opgelucht ademhalen. Zeker. Maar niet meer dan dit woord zegt: even respijt 
om op adem te komen, om ons sterk te maken voor de volgende fase van de strijd. 

De feiten? 
De luchtbrug bleek een succes te zijn. Maar niet in die zin, dat daarom de Russen de blok- 

kade ophieven. Dat geschiedde om de opheffing van de tegenblokkade van het Westen te 
verkrijgen. De Russen hebben de producten van Engeland en Amerika nodig, en die krijgen 
ze nu weer. De handel met het Westen is een bouwsteen voor de toekomstige wereldheer- 
schappij van het communisme. 
Er komt een viermogendhedenconferentie. Maar ze zal niet anders zijn dan de voorgaande. 
Want de Russen zullen Oost-Duitsland geen vrijheid geven en zij zullen nimmer meewerken 
aan de opheffing van het communistisch regime in de Oost-Europese staten, om aldaar de 
vrijheid te herstellen. 
Molotof is uit de leiding der buitenlandse politiek verdrongen, maar niet, omdat de Russen nu 
een ander doel gaan nastreven. Neen, zij kiezen slechts  een   andere methode  voof het  oade 
doel. / 
Het belangrijkste feit van onze tijd is echter: China. China ligt erg ver weg en wij in Nederland 
hebben er maar een vage belangstelling voor. Hoogstens zeggen we eens tegen elkaar: Nou, nou, 
die communisten toch; enfin Tsjang Kai Tsjek is ook zo'n brave niet. 
Men is daar intussen bezig enkele honderden millioenen in het communistisch gelid te zetten. 
Een enorm volk, dat sinds mensenheugenis nameloos geleden heeft. Dat rijp is voor een dicta- 
toriaal regime, dat vraagt om orde, welke dan ook, dat ieder wil volgen, die intern rust en 
Voedsel belooft. Over tien jaren is dit een reservoir aan mensen en grondstoffen voor de com- 
munisten, dat hun overwinning menselijkerwijs gesproken verzekert. Wat zoti hen dan Berlijn 
interesseren? In China ligt hun kans. 
Onze valse gerustheid om de zege van Berlijn is koren op de Moskouse  molen. 
Laat U niet in slaap wiegen. Berlijn is een overwinning, maar   1948 en  1949  tot nu toe bete- 
kenen,  over het  geheel genomen,  nederlagen  voor de democratie;  't zijn zwarte  schaduwen, 
die over de toekomst van de vrijheid vallen. H. v. R. 

TOCH  MOEST   HET  ZO  NIET ! 
Ver»o g hoofaartikti) 

deze zaak aan de Minister van Justitie ge- 
vraagd had en zijn antwoord elk ogenblik 
kon afkomen. En hoe publiceert men deze 
dingen? Zonder enig begrip te tonen voor de 
omstandigheden waaronder dit alles voorviel. 
Zonder zich te realiseren, dat de massa de 
illegaliteit als geheel voor het gebeurde aan- 
sprakelijk zal stellen. Zonder zich te reali- 
seren, dat zij voedsel geeft aan, wat de 
Minister noemt „ongewenste mythe-vorming 
bij de politieke delinquenten". Heeft men 
daarmede het eigen leger niet in de rug 
aangevallen? Was er hier geen aanleiding 
zijn oordeel op te schorten tot hoor en weder- 
hoor was toegepast en bevoegde instanties 
rapport uitbrachten? 

Om deze dingen gaat het. Niet om de 
vraag of „De Zwerver" misstanden ver- 

goelijkt. Want dat doen wij niet. Ook niet 
om de vraag of „De Zwerver" dan niet meer 
strijdt tegen datgene in eigen kring, wat niet 
anders is dan heidens-Duits. Want dat doen 
wij wel. 
Als er zonden en gebreken te belijden zijn 
hopen wij, dat God er ons de kracht toe 
geeft. Maar dat doet men toch niet bij elke 
klacht, die er terecht of ten onrechte tegen 
ons ingebracht wordt. Gaat het om persoon- 
lijke zonden of schuld, dan wil ik met Norel 
wel erkennen, dat wij niet beter waren dan 
de Bijbclheiligen. En wij willen ook wel met 
schaamte en berouw erkennen,  dat we na 

de bevrijding te veel door andere zaken in 
beslag genomen werden om veel aandacht te 
schenken aan de wijze, waarop de kampen 
beheerd werden. De meesten voelden niet 
veel voor de bewaking en streefden andere 
doelen na. En daarbij sluit ik mezelf niet uit. 
In deze wereld ligt in elke situatie bij iedere 
mens een zekere schuld. Maar dat is hier 
toch niet in het geding? 
Aan een collectieve schuldbelijdenis tegen- 
over de politieke delinquenten zijn we nog 
niet toe. Evenmin als we in de bezettingstijd 
tegenover de Duitsers daaraan toe kwamen. 
En toch zijn er ook tegenover Duitsers wel 
dingen gebeurd, die niet door de beugel ikon- 
den. Moeten wij schuld belijden tegenover de 
Duitsers, omdat wij niet voorkomen hebben, 
dat hun vrouwen en kinderen stierven bij 
bombardementen? En aan de Japanners om- 
dat onze verbondenen het vreselijke wapen 
van de atoombom hanteerden? En aan Soe- 
karno en de zijnen omdat er Nederlandse 
soldaten zijn geweest, die zich misdroegen? 
Als dat zo is, dan kan de heer Norel zijn 
pen elke dag weer alleen nog maar gebrui- 
ken voor het doen van schuldbekentenissen. 
Een schuldbelijdenis tegenover de mensen 
kan men maar niet op elk willekeurig moment 
afleggen. Dat hangt van de grootte van die 
schuld af en van de vraag of de ander in een 
gemoedstoestand verkeert, die dit rechtvaar- 
di9t- AD. 

WER|§DI 
MODDER. 
„De Waarheid" heeft met diepe verontwaardiging 
kennis genomen van de mededeling der Commissie 
Nationale Herdenking 1940—1945, dat zij voor- 
taan nog slechts Commissie Nationale Herden- 
king heet, en dat met ingang van dit jaar niet 
alleen de in de strijd tegen het fascisme omge- 
komen militairen, zeelieden en illegale werkers 
herdacht zullen worden, maar ook de militairen, 
die na de oorlog in Indonesië gevallen zijn. „Met 
diepe verontwaardiging:", want deze naamsver- 
andering — aldus „De Waarheid" — Is er de uit- 
drukking van, dat de koloniale reactie zich mees- 
ter wil maken van de vrijheidsstrijd van het Ne- 
derlandse volk tegen zijn bezetters en de strijd 
voor de vrijheid wil koppelen aan de onderdruk- 
kingsoorlog tegeh 70 millioen mensen in de voor- 
malige Nederlandse koloniën. Het blad protes- 
teert met klem tegen de „ongelooflijke beledi- 
ging" om de nagedachtenis van hen, die hun leven 
gaven in het verzet tegen de Duitsers te „be- 
smeuren  met  hun  koloniale   modder". 

— Kan men de nagedachtenis der in Indonesië 
gesneuvelde militairen groter belediging aan doen 
dan door haar aldus te besmeuren? 

A 
ITALIë. 
Onder het motto „De oorlog verandert de mensen 
niet. Hij brengt hen terng tot het oerdoel. Oor- 
log  is  de  natuurlijke  levenstrant  van  de  man" 
schrijft het Italiaanse blad „Arditi d'Italia" onder 
meer: 
„Er zijn vier stille jaren voorbijgegaan, zonder 
Italië — jaren, waarin Italië ontbrak in elke 
sfeer, economisch, sociaal en politiek — en thans 
heeft het uur geslagen om „Genoeg" te roepen. 
Die kreet komt uit een geheime ondergrondse 
beweging, waar eindelijk een massa bijeen is, die 
tot alles bereid is om de overwinning te verze- 
keren". — 
„In later tijden zullen de mensen elkaar vertel- 
len, hoe een Angelsaksisch beest bom-taprjten leg- 
de op Italiaanse steden, en hoe de god van ons 
land de weinige overlevenden wapende en kleed- 
de, die het beest gedwongen hebben Italië met 
rust te laten. De verraders verrieden Italië niet 
voor een ideaal of om het fascisme te vernietigen, 
maar voor smerig Engels   geld    Het  uur is 
nabij  Niemand kan de hand der gerechtigheid 
stuiten    de   mensen,   die   wij  heel  ons  leven 
moeten haten, zijn de zuiveraars, die eens zul- 
len moeten boeten." 

— Zelfs de strijd der wilde dieren wordt ge- 
streden om het herstel van een toestand van even- 
wicht, harmonie en vrede. Wie de oorlog als de 
natuurlijke levenstrant beschouwt, beledigt daar- 
mede niet alleen de mens, maar zelfs het dier. 
Want ook de roofdieren zijn edele schepselen 
Gods, die hun aard niet verloochenen, maar enkel 
strijden ter bereiking van een toestand van rust. 

RECHTSSTAAT. 
PLYMOUTH, 24 April. Voor de derde maal in 
drie dagen heeft de pojitie Harry Pollitt, de secre- 
taris der Britse coirtmunistische partij, in be- 
scherming moeten nemen. Heden, Zondag, sprak 
hij, voor een huis staande, een menigte toe. Zijn 
stem ging echter na vijf minuten in het rumoer 
onder, toen hij over de incidenten met de Britse 
marineschepen op de Jangtse wilde spreken. Zee- 
lieden en anderen wierpen stoelen en stenen naar 
Pollitt en de politie moest hem in het huis in 
veiligheid brengen. Buiten bleven ongeveer 500 
mensen wachten tot hij weer te voorschijn zou 
komen. Pollitt werd door een stoel getroffen.en 
een zeeman wist hem te bereiken en schudde hem 
door elkaar. Een gedeelte van de menigte buiten 
marcheerde naar het hoofdkwartier van de com- 
munistische partij van Devon en Comwall en 
wierp alle ruiten in. 

— De rechtsstaat vordert inderdaad dat ook 
landverraders en andere misdadigers tegen de 
volkswoede in bescherming worden genomen. Hij 
vordert echter evenzeer, dat de gemeenschap be- 
schermd en de veiligheid gewaarborgd worden. 
Gebeurt dat laatste niet, dan kruipt het bloed 
toch ^waar het niet gaan kan. 



HET  GROTE  ZWIJGEN 
„HERSTELT HET ONRECHT 1" 

Direct bij de inval der Duitsers heb- 
ben de Nazi's, te beginnen op 10 
Mei 1940, in Zuid-Limburg en 
overal elders op onwettelijke en 

onmenselijke wijze laten huishouden onder 
de Nederlandse Staatsburgers. Hoegenaamd 
geen politiebescherming was aanwezig tegen 
het optreden van de Nazi's, hun trawanten 
en andere duistere machten. Integendeel, 
maatschappelijk hooggeplaatste personen uit 
allerlei standen stonden toen lachend toe te 
kijken met over hun borst gekruiste armen 
of -applaudiseerden bij de arrestaties, mis- 
handelingen en opsluitingen, welke de 
slachtoffers van de Duitse regeringsproduc- 
ten ondergingen. Diezelfde Duitse verorde- 
ningen hebben sedertdien jarenlang Neder- 
land geregeerd en de geest van millioenen 
Nederlanders aangetast. Deze millioenen 
kunnen noch zullen vergeten wat de rechts- 
overtuiging en goede zeden van de Neder- 
lander is aangedaan. 
Rechtvaardigheid en Recht eisen, dat her- 
stel geschiedt aan allen, die onrechtmatig 
zijn getroffen en dat een veroordeling wordt 
uitgesproken over hen, die verantwoordelijk 
zijn voor het aan zoveel millioenen Neder- 
landers aangedane onrecht. 
Deze eis, die ik in de bezettingsjaren her- 
haaldelijk in de illegale pers heb uitgespro- 
ken en gemotiveerd, moet thans nog in het 
openbaar herhaald worden zolang niet alle 
schuldigen zijn opgespoord en veroordeeld 
en zolang als barmhartigheid wordt voor- 
gesteld wat herstel van recht is. 
De Duitse verordeningen hebben de mis- 
drijven tegenover de duizenden gefusilleer- 
de en doodgeranselde goede Nederlanders 
mogelijk gemaakt en uitgelokt. 
Waarom zwijgt een professor juist hierover? 
Uit angst of schaamtegevoel? 
Gelukkig heeft de Nederlandse regering een 
krachtig Tribunaal en Bijzonder Gerechtshof 
benoem"d met door een Koninklijk Besluit 
geregelde buitengewoon grote bevoegdhe- 
den, zodat de schuldigen kunnen worden 
opgespoord en anderen kunnen worden ver- 
plicht onder ede te getuigen, waardoor 
weerzinwekkende waarheden, in een voor 
de meesten ongekende omvang, te voor- 
schijn komen. Publicatie daarvan heeft 

^ Nederland de gelegenheid gegeven a^ te 
rekenen met die misdadigers, welke verant- 
woordelijk zijn geweest. Moreel medeschul- 
dig zijn zij, die in de oorlogsjaren bij alles 
lijdelijk hebben toegezien en alleen aan hun 
eigen ,,ik" dachten. Moreel schuldig is ook 
die jurist, die het waagde in de bezet- 
tingstijd de hulp in te roepen van een Duits 
advocaat, toen een cliënt van die jurist ge- 
vaar liep veroordeeld te worden door een 
Nederlandse instantie, in verband met een 
door deze cliënt gedreven zwarte handel 
waarbij de goederen tevens aan de Duitsers 
werden geleverd. 
In de bezettingsjaren heb ik illegale protest- 
bijeenkomsten belegd, doch het was niet 
steeds mogelijk tot krachtig ingrijpen te 
komen. 
Er waren te veel S.D.-ers, N.S.B.-ers, pro- 
vocateurs, collaborateurs, profiteurs en zo- 
vele anderen die te egoïstisch dachten; 
steeds bleef het onrecht voorttieren. 
De feiten waren sedert jaren bekend. Ook 
de zo juist genoemde groepen van personen 
waren hiervan op de hoogte. Stelselmatig 
heeft de bezetter de publicatie der wreed- 
heden trachtten te verhinderen. Tegen de 
schuldigen werd niet opgetreden. Degenen, 
die rechtstreeks of zijdelings bij de gruwelen 
betrokken zijn   geweest,  welke zich in alle 

Jlyl et zeer veel aandacht las ik in „De 
*■** Linie" van Vrijdag 22 April 1949 
een beschouwing over de in dat tijdschrift 
reeds eerder gedane publicatie „Het grote 
zwijgen". Deze beschouwing welke ge- 
geven werd door de bekende Katholieke 
Nijmeegse hoogleraar Prof. Mr. G. Russel, 
trok vooral mijn aandacht omdat de 
schrijver van dit artikel een commissie 
van onderzoek wilde zien ingesteld, om 
het gedane onrecht te herstellen. 
Denkende eindelijk eens een gedegen arti- 
kel van de pen van deze bekende 
jurist te mogen lezen over de rechtsple- 
ging, gruwelijke lichamelijke en geeste- 
lijke kwellingen der oorlogsjaren, was ik 
echter stom verbaasd te moeten consta- 
teren, dat de betreffende beschouwing 
alleen en uitsluitend handelde over de 
beestachtige gruweldaden, gepleegd na de 
bevrijding van Nederland. 
Niettemin was ik al heel gauw van deze 
verbazing genezen, toen ik dacht aan de 
moppentrommel over de verstrooide pro- 
fessor. Het kan niet anders, of Prof. Mr. 
Russel moet bij het schrijven van diens 
beschouwingen zo overmatig verstrooid 
zijn geweest, waardoor hij zich telkens 
zag geplaatst in de na-oorlogse in plaats 
van de oorlogsjaren. 
Let maar eens op lezer, hoe deze geleerde 
prof. zijn beschouwingen zou geschreven 
hebben, indien hij een ogenblik zijn ver- 
strooidheid van zich had kunnen afwer- 
pen. Ik ben ervan overtuigd, dat U diens 
beschouwingen dan als volgt zoudt heb- 
ben moeten lezen: 

kampen hebben voorgedaan, gingen toen 
vrij-uit. Te bedenken, dat ook velen van 
hen als ambtenaren of in particuliere onder- 
nemingen, toen een rol in het arbeidsproces 
speelden en hun satanische aard niet ver- • 
anderen, deed ons huiveren. 
De pogingen van verschillende zijden ge- 
daan om het verleden thans met de mantel 
der liefde te bedekken, onder het mom dat 
anders geen einde aan de strafzaken zou 
komen, zijn laf en onbehoorlijk. Zij die in 
staat zijn gebleken tot de perversiteiten en 
misdrijven waaraan honderdduizenden heb- 
ben blootgestaan, dienen te worden gestraft. 
De misdrijven moeten erkend en openbaar 
blijven, zoals dit tot heden geschiedde. 
De illegale pers heeft het indertijd aange- 
durft een serie artikelen over de gruwel- 
daden te publiceren. Deze pers was niet ge- 
ïntimideerd door belanghebbende zijde, doch 
wist dat het haar plicht was, haar landge- 
noten en medeverdrukten van de feiten op 
de hoogte te houden. 
Reeds in de oorlogsjaren en ook daarna heb 
ik bij de Nederlandse regering alsook in de 
illegale bladen stelselmatig aangedrongen 
om direct na de bevrijding hen, die ons 
het schreeuwende onrecht hadden aange- 
daan te vervolgen en te straffen. 
De oorsprong van alle onrecht op het onder- 
havige gebied gaf ik duidelijk in voornoem- 
de bladen aan. 
De duidelijke erkenning van de Bijzondere 
Raad van Cassatie dat de regeringen in 
Londen en in Nederland de grenzen van 
het Staatsnoodrecht geenszins hadden over- 
schreden, heeft het rechtsherstel mogelijk 
gemaakt. 
Deze onomwonden erkenning heeft de bij- 
zondere rechtspraak mogelijk gemaakt zon- 
der de omverwerping van de grondwet en 
daarop steunende wetten, waardoor de bin- 
nenlandse rust kon terugkeren en het Ne- 
derlandse prestige niet verloren ging. 
Schuldigverklaring van hen die in de be- 
zettingsjaren de chaos hebben veroorzaakt, 
is een eis van rechtvaardigheid en nood- 
zaak voor herstel der rechtsorde;  de vraag 

naar de bestraffing is een practische aange- 
legenheid. 
Nooit zal de Hoogheid van het Recht in 
Nederland hersteld worden, zolang de bur- 
ger weet, dat noch rechter, noch overheid 
tot de veroordeling zijn overgegaan van alle 
N.S.B.-ers, provocateurs, collaborateurs en 
alle overige schuldigen. 

„COMMISSIE VAN ONDERZOEK". 

De Duitse bezetter heeft voor de onwettige 
verordeningen, regelende de politieke gevan- 
genen een beroep gedaan op de nazi-over- 
tuiging en die van haar trawanten, welke 
zou eisen, dat honderdduizenden Joden en 
strijders voor recht en vrijheid zouden ge- 
straft worden in strijd met het Volkeren- en 
Oorlogsrecht. Die zogenaamde overtuiging 
was een conglomeraat van hartstochten der 
laagste soort, een beroep op het plebs waar- 
van Pythagoras zeide: „Ontwijk de menigte, 
de olifant verlaat de weg, indien hij een 
kudde varkens ziet naderen". Die zoge- 
naamde nazi-overtuiging, uitingen ener 
plebswoede, heeft zich geuit in vrijheidsbe- 
roving, mishandeling, moord, doodslag en 
verkrachting van de besten onzer vader- 
landers. Diefstal en roof, omkoping, valse 
aangiften en andere misdrijven, die ons 
Wetboek van Strafrecht wel kende, werden 
toegestaan, omdat dit de bezetter ten goede 
kwam. 
Het gezelschap, waarop de N.S.B.-ers, pro- 
vocateurs, collaborateurs en overige schul- 
digen zich beriepen, was niet een uitverkoren 
schaar. 
De voortschrijdende tijd zal het toen heer- 
sende onrecht niet doen vervagen, de ge- 
pleegde schendingen niet met de mantel 
der vergetelheid bedekken. 
Steeds scherper komt de voor rfftht voe- 
lende juristen en ook het goed denkende 
deel der overige bevolking in de geest, dat 
Nederland bij de inval der Duitsers in han- 
den is gevallen van boze machten, die de 
vrijheden der burgers met de laarzen heb- 
ben vertrapt en een onmetelijke ellende over 
millioenen hebben gebracht. Het rechtsge- 
voel van de Nederlander zal daarvoor 
rekenschap eisen, te meer omdat het slechte 
voorgaan van de N.S.B.-ers, provocateurs, 
collaborateurs en overige schuldigen zoveel 
zedelijk kwaad heeft gesticht. 
Allen die thans fel strijden tegen de rechts- 
pleging, uitgevoerd door P.R.A. (C.) of de 
Fiscale Recherche verdienen zelve dat hun 
een gelijk lot als de schuldigen overkomt; ik 
wens hun dat niet toe; wellicht, neen zeer 
zeker, hoe paradoxaal dit ook moge klinken, 
zou het ten goede komen aan het algemeen 
welzijn, daar het herstel van de rechtsstaat 
zou worden bespoedigd. 
Een Bijzonder Gerechtshof en een Tribunaal 
zijn in staat gesteld de waarheid omtrent in 
de oorlog gepleegde gruwelen op te sporen, 
irtstanties derhalve die inderdaad de op- 
dracht en de macht hebben gekregen de 
waarheid aan de dag te brengen. Indien de 
regering geen voorzitter had geweten, die 
daartoe in staat was, dan was ik wel bereid 
geweest er haar een aan de hand te doen. 

M. N. 

fingezonden Mededeling) 

Begin  de dag 
mei  1VOROI, 
Tanden  blank  en  rein;   adem 

fris als morgendauw. 
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TTier jaar geleden, op de vijftiende September 1944. werd de illegaliteit in 
y Utrecht opgeschrikt door het bericht, dat het hoofdkwartier van de O.D. door 

Duitsers was overvallen, 't Bleek later niet het hoofdkwartier van de O.D. geweest 
te zijn en velen schrokken ook pas, toen het gevaar al weer voorbij was. Maar 
wanneer de slag, die de heren op het punt stonden te slaan, geslagen was, — en 
zij hadden er hun hand maar voor toe te knijpen — dan zou er van illegaal wer- 
kend Utrecht niet veel meer overgebleven zijn. Want de namen van 2400 onder- 
duikers stonden op de lijsten, die de landwacht reeds triomphantelijk in een tas 
geborgen had, mét een opgave van de belangrijke illegale knooppunten en een paar 
plannetjes voor na de oorlog. 
Wanneer de heren met het groene jasje en de zwarte broek wat minder in de wol- 
ken geweest waren over hun eigen voortreffelijkheid, dan  dan was er een zware 
dag geweest voor Utrecht. Maar ze waren in de wolken. En daarom gaven ze alles 
— óók hun arrestant — maar aan een paar KP.-ers.  Op  verzoek.  Of liever  
auf Befehl I ' 
Maar het kostte de KP. zeven minuten van  uiterste   spanning,   minuten,   die   als 
jaren zo zwaar wogen. 

■^ 

Een onzer K'Pers schreef — op ver- 
zoek van het Nieuw Utrechts Dag- 
blad — enige tijd geleden een verhaal 
over een overval van de Utrechtse KP. 
Dit tot in de kleinste bijzonderheden 
historische verhaal werd voor ons blad 
door de schrijver op verschillende pun- 
ten gewijzigd en uitgebreid, en met de 
welwillende toestemming van bovenge- 
noemd blad biedt de redactie van De 
Zwerver thans haar lezers dè be- 
schrijving van deze overval aan. 

Heb je posten uitgezet?" 
„Ja. Aan de overkant, in de school. Ze 

zullen direct rapporteren als er wat aan de 
hand is." 
„Hoeveel man zit er?" 
„Vijf. Landwachters. En dan die ene, die niet 
meer uit de voeten kon. Arme kerel." 
„Cor!  Telefoon!" 
Cor rende weg. Kwam twee minuten later 
terug. Hij was lijkbleek. 
„Verrek", zei hij. Hij gebruikte niet vaak 
krachttermen. Maar nu herhaalde hij dat 
woord en hij veegde met z'n mouw over zijn 
gezicht. 
„Hoe staat 't er mee, Cor?" 
Hij keek me aan. „'t Is erger dan ik dacht, 
Ben. Lijsten met namen en adressen." 
„Hoeveel?" 
„Tussen de twee en de vier en twintig hon- 
derd, 't Is wel verkeken. Maar we moeten 
er op af." 

Er op af. Zonder plan? Zonder hoop? 
Het leek me een dwaze onderneming. 

Maar de tijd drong. Er moest een tegenzet 
komen voor de boel daar weg was. Als de 
paperassen er tenminste op dit moment nog 
waren. Want er was een ruime tijd ver- 
lopen tussen de „overval" van de Duitse 
officieren op het huis aan de Kanaalweg en 
het betrekken van de uitkijkpost aan de 
overzijde door onze mannen. Een ruime tijd, 
die op het conto stond van tegenstrijdige be- 
richten. Wat er in die tijd was voorgeval- 

len kon niemand weten. Maar het ergste 
kon reeds gebeurd zijn. 
We bespraken de situatie en ik boog me 
over het krabbeltje dat Cor maakte met een 
potlood. De vier knokploegen die in de stad 
Utrecht waren samengetrokken, waren hier 
present, in de garage van Van Loon, die 
diende voor contactpunt en wapenberg- 
plaats. Voor de meesten waren de gezich- 
ten nieuw — een dergelijke vergadering was 
er nog niet geweest. De leden van deze 
vier ploegen, bijna allen jonge kerels, voel- 
den meer dan zij precies wisten, wat er op 
het spel stond en zij deden hun best om de 
anderen niet te laten merken wat er in hen 
omging. Zij wachtten op hun orders en voor 
hen stond één ding slechts vast: dat zij die 
zouden uitvoeren, hoe zij ook mochten 
luiden. 

Het krabbeltje bracht wel een verduide- 
lijking van de situatie, maar weinig pers- 

pectief. De aardewerkfabriek waar de over- 
val had plaats gevonden, toen enige illegale 
werkers daar vergaderden, lag met de voor- 
zijde naar de kant van het kanaal naar Jut- 
phaas, met de achterzijde naar een volkomen 
open terrein, zodat de mogelijkheid om, van 
welke kant ook, ongezien te naderen, gelijk 

EEN HISTORISCH VERHAAL 

nul was. Aan de overkant van het water 
zaten volgens onze inlichtingen een paar 
mitrailleurposten van de Duitsers. Eveneens 
was er een Duitse bezetting in de Jongerius- 
fabrieken die niet ver daarvandaan lagen 
en ook de andere kant van het gebouw werd 
bestreken door Duitse wapenen. In het 
woonhuis van de fabriek zelf zouden we te 
maken krijgen met vijf landwachters — op 
z'n minst, want de mogelijkheid was groot, 
dat er reeds een paar mannetjes van de 
S.D. zaten te wachten op een kennismaking 
met mensen van onze soort. Bovendien lie- 
pen we de kans, voor niets te komen. De 
registers konden reeds weggevoerd zijn. 
Daar stond tegenover — wel, daar stond 
het einde van alles wat in Utrecht illegaal 
was, tegenover. 
„Doen?"  zei  Cor.  Het  klonk niet  als  een 
vraag, maar als een conclusie. 
„Doen" bevestigde ik. 

Het aanvalsplan werd niet buitengewoon 
gecompliceerd. Ook Henk was er voor, 

om het eerst met list te proberen. Geweld 
zou hier tot het laatste moeten worden uit- 
gesteld, want een schot kon naar menselijke 
berekening alleen een bloedbad inluiden. We 
behoefden elkander niet te vertellen, dat de 
kans, dat er niet geschoten zou behoeven te 
worden, eigenlijk uitgesloten was. Maar dan 
toch, om binnen te komen, was de list num- 
mer één. 
Cor bekeek de namaak-Duitse papieren, die 
ik hem liet zien: van Henk, een sinds jaar 
en dag ongeldige S.D.-legitimatie, van mij 
een* wit papiertje met duistere strekking, 
waaruit blijken kon dat ik tot een zekere 
O.K.H, behoorde. Er lag een aarzeling in 
zijn houding toen hij ze ons teruggaf en ik 
las van zijn lippen de woorden: ik ga mee. 
„Jij blijft hier, Cor," zei ik. Ik wilde er aan 
toevoegen: „Er moet toch iemand zijn om 
te zien wat hij van de brokken straks bij- 
elkaar kan vegen", maar ik slikte die woor- 

Ik boog mij over het krabbeltje dat Cor maakte met een potlood. 



KORT VERSLAG^ 
van de vergadering van de  INTERPROVINCIALE RAAD 
van de GOIWN., gehouden op 19 Maart 1949 te Utrecht 

f\ p deze vergadering waren aanwezig 15 per- 
^-^ sonen, waaronder de afgevaardigden van de 
provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gel- 
derland, Drente en Friesland, de afgevaardigde van 
de efd. Vlaardlfcgen en voorts de heer R. G. van 
der Haar voor „De Zwerver" en de heer K. L. de 
Vries voor de Stichting 1940—1945. 

Voornaamste punten van behandeling: 

„DE ZWERVER", 
De door de GOIWN. aangewezen Commissie van 
drie had overleg gepleegd met vertegenwoordigers 
van de LO-LKP. De Commissie stelt voor het reeds 
bekend gemaakte plan, volgens hetwelk het laatste 
nummer van „De Zwerver" met Kerstmis 1949 zal 
verschijnen, goed te keuren. Na ampele bespreking, 
waarbij nog verschillende suggesties om het blad 
langer te handhaven onder de ogen worden gezien, 
ziet de Raad zich — hoezeer ook de opheffing van 
ons orgaan betreurend — op zakelijke gronden ge- 
noodzaakt dit plan te aanvaarden. 
Pe Interprovinciale Raad hoopt en vertrouwt, dat 
alle leden van de GOIWN. die tot nu toe „De Zwer- 
ver" hebben gelezen, het blad tot het einde getrouw 
zullen blijven, 

FINANCIëN. 
De begroting voor het eerste halfjaar 1949 is klop- 
pend en wordt aanvaard. Voor de tweede helft zul- 
len bezuinigingen moeten worden gevonden, die door 
het Dagelijks Bestuur onder de ogen zullen worden 
gezien en uitgewerkt. Een kascommissle wordt aan- 
gewezen voor het controleren van de boeken. 

NATIONALE VERTROUWENSRAAD. 
Van Mr. H. B. S. Holla is bericht ontvangen dat hij 
zich wegens drukke werkzaamheden gedwongen 
ziet, het voorzitterschap neer te leggen. Met dank- 
zegging voor de bewezen diensten wordt het voor- 
stel van Mr. Holla aanvaard. Na enige bespreking 
wordt Dr. Ir. N. A. J. Voorhoeve tot voorzitten be- 
noemd. Deze neemt de benoeming aan. 

^■^^^**MMN^^^ 

den in en vroeg hem om twee van zijn beste 
mannen voor ons. Ze werden aan ons voor- 
gesteld: Jo, als chauffeur. Leen, die potsier- 

lijk-krijgshaftig probeerde te doen in het 
Landwachterspakje waarin hij voor ons de 

slaafse lakei zou spelen. De stengun die op 
zijn buik bengelde leek een beetje tegen te 

stribbelen bij deze voorstelling. 
Cor sprak de anderen toe, terwijl wij met 
z'n vieren overlegden. Alles werd op één 

kaart gezet. Ongeveer vijf en twintig man 
zwermden eerst uit om langs verschillende 
richtingen op de fiets zich naar de Kanaal- 

weg te begeven. Daar zouden zij verspreid 

blijven totdat de auto, waarin wij met ons 
vieren, arriveerde. Daarop moesten „de 
troepen" zich samen trekken om direct wan- 
neer een schot klonk of gevaar van buiten 
af dreigde, in te kunnen grijpen. Veel meer 

viel er niet te bespreken. 
Die twintig minuten wachten in de garage, 

voor we er met de wagen van door konden, 

werden de zwaarste minuten van dit karwei- 
tje. Daar waren we het later alle vier over 

eens  
Het was een opluchting toen eindelijk de 

motor startte en de deuren van de garage 
openzwaaiden. We waren er binnen de vijf 

minuten. Ik had een droge keel en een zeer 
koud gevoel in de hartstreek.   . 

(Wordt vervolgd). 

KONINKLIJKE GOEDKEURING. 
De door het Ministerie van Justitie gemaakte op- 
en aanmerkingen op de statuten van de GOIWN. 
worden besproken en accoord bevonden, nadat be- 
sloten is het juridisch advies van de heren Mr. H. B. 
S. Holla en Drs. A. Raaijmaakers op te volgen. Er 
zal gestreefd worden naar spoedige afwerking van 
deze kwestie. 

STICHTING 1940—1945. 
Er wordt een commissie aangewezen die een voor- 
lopig voorstel van de heer Voorhoeve, dat tot doel 
heeft een diepgaande vereenvoudiging van de orga- 
nisatie van de Stichting te bereiken, zal bestuderen 
en uitwerken. 
De heer de Vries geeft aan de hand van het jaar- 
verslag over 1948 antwoord op vele aan hem ge- 
stelde vragen, welke betrekking hebben op de orga- 
nisatie, werkwijze, kosten, propaganda en geldmid- 
delen van de Stichting. De vragen worden bevredi- 
gend beantwoord en het blijkt, dat contact met de 
Stichting in vele gevallen verhelderend kan werken. 

STEUN WETTIG GEZAG, 
De meningen over deze instelling lopen nogal uiteen 
en geven aanleiding tot een diepgaande discussie, 
waaruit duidelijk naar voren treedt, dat enkele le- 
den er niet veel voor voelen daaraan hun krachten 
te geven en een afwachtende houding wensen te blij- 
ven aannemen. Anderen zijn van oordeel — en deze 
categorie heeft de meerderheid — dat de leden van 
de GOIWN. de plicht hebben hieraan mede te wer- 
ken en er naar moeten streven in de provinciale en 
plaatselijke comité's zitting te hebben. 
Na rijp beraad komt de vergadering tot formulering 
van de volgende conclusie: 
Teleurstelling over de gang van zaken na de bevrij- 
ding en verschil van politiek inzicht mogen ons niet 
weerhouden om aan het wettig gezag actieve steun 
te verlenen. Hoewel voor de GOIWN. als organisatie 
op dit terrein geen directe taak ligt, worden de le- 
den van de GOIWN. opgewekt het Nationaal Insti- 
tuut S.W.G. daadwerkelijk te steunen. Provinciaal 
en plaatselijk moet naar vertegenwoordiging in de 
organen van het Instituut worden gestreefd, onder 
voorwaarde dat men zich voorneemt in deze orga- 
nen ook werkelijk positieve arbeid te verrichten. 

*> Door een misverstand kan dit verslag eerst nu 
geplaatst worden. 

€EKBUIS 

MOET DAT NU Zó. AD? 
Het spijt mij dat de redactie van „De 

Zwerver" het artikel van Ad, waarin 
deze protesteert tegen de publicatie van 
ongerechtigheden, voorgekomen in de kam' 
pen voor politieke delinquenten, geplaatst 
heeft, en nog meer dat zij het als hoofd' 
artikel heeft geplaatst. 
Want als één blad tegen zulke publicaties 
protesteren moest, dan juist „De Zwerver*' 
niet. 
Waartegen is onze strijd gegaan in de jaren 
1940~1945? 
Tegen onrecht, tegen willekeur, tegen mis' 
bruik van gezag! 
Daartegen vochten wij met al de middelen, 
die wij hadden, legale en illegale. Daarvoor 
zijn onze vrienden bij honderden gevallen. 
En als nu van de onzen na de bevrijding in 
het verschrikkelijk kwaad gevallen zijn, dat 
wij te vuur en te zwaard bestreden, dan past 
ons geen verheimelijking daarvan. Integendeel. 
Het zou de eer van „De Zwerver" zijn ge' 
weest als z<j als eerste blad de zonden van 
haar eigen leden had bekend gemaakt, met 
deemoed. 
Daar had een woord van verklaring aan 
mogen worden toegevoegd. De zenuwen van 
velen onzer illegale vechters waren kapot na 
vijf jaar vechten. Er werd wraak gedaan 
voor nog veel gruwelijker onrecht, gepleegd 
aan eigen makkers. Het grootste part van 
de wreedheden komt wellicht voor rekening 
van „Meikevers" en „Septemberartisten". 
Maar verontschuldiging is dit alles nauwe' 
lijks. Wij zijn gevallen in het kwaad, dat wij 
op leven en dood bestreden: machtsmisbruik, 
willekeur, onrecht. Dat is het verschrikkelijke. 
En inplaats van dit te bemantelen of te vet' 
doezelen, moesten wij een voorbeeld nemen 
aan, de Bijbel, die van Gods liefste kinderen 
de zonden onbarmhartig bloot legt. 
Abraham, Izak en ]acob, aartsvaders en 
aartsbedriegers, David, overspeler en moor' 
denaar. Petrus, verloochenaar en vervloeker 
van zijn Heiland. 
Het is heus niet erg dat de wereld weet dat 
de mannen van het verzet niet beter waren 
dan de Bijbelheiligen. 
De eer van onze doden en de eer van het 
verzet worden juist verhoogd wanneer wij de 
moed hebben eigen zonden en gebreken te 
belijden. K. NOREL. 

E R « Ë R L IJ K ! n 
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Gister was het de dag van de herdenking. Velen hebben de graven van hun gevallen 
familieleden of vrienden bezocht, sommigen overdag, anderen des avonds. Want niet 
iedereen was overdag in de gelegenheid en ook doet men dat niet vlug, vlug in schaft- 
tijd. 
Na de twee minuten stilte om 8 uur, waren nog enkele KP'ers naar de algemene be- 
graafplaats aan het Schapedijkje te Leeuwarden gegaan. Toen zij daar kwamen, was 
het tegen kwart over acht. Vele bezoekers waren nog op het kerkhof aanwezig en nog 
steeds kwamen er meer. 
Welk een teleurstelling, toen hun de toegang tot het kerkhof geweigerd werd. De op- 
passer bij de ingang vond het nu welletjes. Het had de hele dag al gelopen en het moest 
nu maar eens uit zijn. Uitleg van zaken, bidden en smeken, niets hielp. Slechts enkele 
dames, die met bloemen in de armen ook bij de ingang aankwamen, kregen bij de 
gratie nog even de gelegenheid om gauw, gauw, haar bloemenweelde op de graven 
uit te spreiden „omdat het vooraan was". De anderen bleven buiten, kregen onheuse 
woorden te horen en ten slotte werden zij bedreigd met de politie. 
Het was herdenking! De KP'ers, inwendig woedend, hebben in de geest van hun over- 
leden provinciaal leider Krijn v. d. Helm, op de algemene begraafplaats begraven, ge- 
handeld en geen scène gemaakt. Maar het was een bittere ervaring, dat de herdenking 
van de grootsten van ons volk op een dergelijke wijze door gemakzuchtig gemeente- 
personeel gesaboteerd wordt. 

(Uit: Friésch Dadblad - 5 Mei  1949) u 



DE KAARTEN KOMEN OP TAFEL 
De rel tegen de bijzondere rechtspleging 

is in volle gang. De publicatie van ge- 
gevens uit het rapport van Dr. v. d. 

Vaart Smit vormde er de inleiding van. Het 
is nu in brochurevorm verschenen met een 
voorwoord van Prof. G. M. G. H. Russel, 
de man die al lang vecht tegen de na-oor- 
logse „politieke rechtspleging". Een enkel 
citaat uit het woord van Prof. Russel toont 
voldoende duidelijk zijn bedoelingen: 

,J1et is noodzakelijk de getroffenen gees- 
telijk en financieel te helpen. De Staat 
moet zorgen, dat over de gehele lijn het 
onrecht wordt hersteld. Dit omvat de op- 
heffing van de onschuldig of te zwaar ge- 
straften en van al diegenen, die mishande- 
ling hebben ondergaan, en/of wier vermo- 
gen is geroofd; bestraffing van hen die in 
de na-oorlogse politieke rechtspleging zich 
hebben misdragen. Een uiterst spoedige 
beëindiging van de gehele bijzondere 
rechtspleging, onvoorwaardelijke invrij- 
heidsstelling van alle politieke delinquenten 
met uitzondering van de eigenlijke zoge- 
naamde criminelen, herstel van alle 
ontnomen rechten, met inbegrip van 
toekomende pensioen-aanspraken en van 
ingegane pensioenen, vergoeding wegens 
veroorzaakte schade, zijn onafwijsbare 
eisen. De zogenaamde criminele gevallen 
moeten opnieuw onderzocht worden door 
de grondwettelijke justitie." 

Daarnaast begint men nu ook van zekere zijde 
de huidige kampen voor politieke delinquen- 
ten verdacht te maken. 
„De Gelderlander" (R.K.) schrecjf over het 
kamp „De Slikken" in Groningen en noemde 
het een strafgevangenis, een *dwangarbeids- 
oord, een ware hel voor de gedetineerden, 
waar de gevangenen als „levende lijken" 
rondwandelen. 
Ook hier enkele citaten: 

„Vooral de intellectuelen voelen zich daar 
als in Siberië of op het Duivelseiland. 
Vaak zonder medische keuring worden 
mannen van zestig, zeventig jaar het wad 
ingestuurd. Des morgens is het om 5 uur 
opstaan. De mannen marcheren op klom- 
pen naar het wad. Op de dijk aangeko- 
men krijgen ze lieslaarzen aan. Dan gaat 
het het wad in. Tot over hun middel gaan 
de mensen in de Tuigende modder en een 
zekere doodsangst overvalt hen. Met de 
uiterste kracht kunnen zij zich staande 
houden. StSeds verder zakken ze weg in 
de modder. Daar staan ze de gehele dag 
in weer en wind, in ijzige kou tot 's avonds 

J' 
Sensationele Vliegdemonstratie 

V 
Met deze verwachting-wekkende woor- 
den kondigt de Stichting '40-'45 een 
vliegdemonstratie aan, die op Zater- 
dag 21 Mei a.s. des middags om 3 uur 
in het Ajaxstadion zal worden ge- 
geven. Engelse oorlogsvliegers zullen 
hier miniatuurvliegtuigen demonstre- 
ren, waarvan enkele radiografisch be- 
stuurd worden. Het spreekt vanzelf, 
dat een en ander ten bate van '40-'45 
gaat; de twee kwartjes entree (voor 
kinderen tot 14 jaar en militairen half 
geld!) kunnen voor niemand een be- 
zwaar zijn. Kaarten zijn verkrijgbaar 
vanaf Vrijdag aan het bureau der 
Stichting, Vondelstraat II e. en Zater- 
dag aan het stadion, dat om twee uur 
de hekken opent. 
In het Ajaxstadion wordt voor U ge- 
vlogen; vliegt U Zaterdag naar het 
stadion! 

^ r 

5 uur. Het brood eten ze staandebeens en 
ook de rustpauzes moeten staandebeens 
worden doorgebracht. En dat voor men- 
sen van wie de meesten nooit zwaar werk 
hebben gedaan en voor ouden van dagen, 
die bij enige medische keuring zouden 
zijn afgekeurd." 
En de schrijver verhaalt dan van mensen 
die met maagbloedingen, hartkwalen en 
zenuwziekten uit het kamp kwamen en 
van een gedetineerde die zich had ver- 
hangen. 
„FeJ" (lees: onredelijk) wordt daarna 
over de „bloedmars" geschreven, een 
strafexcercitie om 't stuksnijden van een 
deken, waarbij bewakers met stenguns en 
revolvers de mensen uit een barak joe- 
gen en ze, hondsmoe als ze waren des 
avonds na hun werk nog 20 km op klom- 
pen lieten tippelen. Hoe er een opstand 
dreigde door algehele uitputting en hoe 
een der gestraften na mishandelingen in 
een rivier trachtte te springen." 

De beschuldigingen, welke hier geuit wer- 
den zijn weinig minder ernstig, dan die 

van Dr. v. d. Vaart Smit. Doch hier was 
onmiddellijke controle mogelijk. 
Het Katholieke blad „Ons Noorden" en 
het P.v.d.A.-blad „Het Vrije Volk" zijn 
onmiddellijk op onderzoek uitgegaan. Ze 
hebben gesproken met de beide geestelijke 
verzorgers, een Katholieke geestelijke en een 
Gereformeerde predikant. Maar ook met de 
gedetineerden  zelf. 
Het gehele verhaal blijkt van a tot z gelogen. 
De zegsman van „De Gelderlander", Pater 
Arts M.S.C., is nooit in het kamp geweest 
en blijkbaar afgegaan op verhalen van lie- 
den, die trachten de atmosfeer in dit kamp 
te vertroebelen. Er zijn voor kort veroor- 
deelden uit andere kampen in „De Slikken" 
gekomen, afkomstig uit opgeheven kampen 
en zij hebben getracht onrust te zaaien. Zij 
hitsten de boel op, insinueerden en strooiden 
praatjes rond. Het gevolg was een straf- 
mars van 16 KM, collectief opgelegd aan een 
kamer, die kankerde en de boel bevuilde. 
De ergste gevallen werden overgeplaatst. 
De mars is voor menigeen moeilijk geweest, 
maar de opzwepende franje van uitputting * 
en mishandeling is ontstaan in het brein van 
enkele ophitsende elementen. Stenguns zijn 
er zelfs in het kamp niet aanwezig. Er heeft 
zich in dit kamp ook niemand van het leven 
beroofd. 
En wat het vreselijke werk betreft, de heren 
werken onder dezelfde voorwaarden als de 
DUW-arbeiders, in totaal 28^ uur per 
week. Dat houdt verband met het getij. Het 
is zelfs niet mogelijk van 's morgens vijf tot 
's avonds vijf in het Wad te zijn. Van 
doodsangst behoeft geen sprake te zijn. Er 
kan hoogstens 7 uur per dag gewerkt wor- 
den. De werkmeester heeft menige nieuwe- 
ling, die niet geschikt was, teruggestuurd. 
Er zijn zelfs gedetineerden, die niet in het 
Wad mogen werken, terwijl ze het toch 
graag zouden willen. Er zijn wel mensen, 
die trachten een dagtaak in enkele uren te 
volbrengen om het verdere van de dag vrij 
te hebben. Voor de cursussen over allerlei 
onderwerpen bestaat grote belangstelling. 
Het eten is in dit kamp uitstekend en de 
maagpatiënten krijgen zelfs de gelegenheid 
een uitstekend dieet te houden. 
De eerste symptomen zijn er van ^en 

groots-opgezette aanval op de bijzon- 
dere rechtspleging. Men zal geen middel 
onbeproefd laten om de berechting en de be- 
handeling der politieke delinquenten in dis- 
crediet te brengen. 
De „ongewenste mythe-vorming onder pi-di- 
tieke delinquenten" blijft niet langer tot de 

kampen beperkt. De mensen van „de Linie" 
zijn het offensief begonnen. En wij moeten 
paraat zijn. Een onpartijdig onderzoek naar 
onregelmatigheden, die zouden hebben 
plaatsgevonden zullen wij toejuichen. Doch 
men hoede zich ervoor nu hals over kop zich 
te laten spannen voor een karretje, dat een 
heel andere bestemming h^ft dan rhen 
vermoedt. Die uiteindelijke bestemming ts: 
vrijlating van alle politieke delinquenten. 
En men poogt dit te bereiken door het in 
discrediet brengen van alle instanties, die na 
de bevrijding bij berechting en bewaking 
betrokken   waren. 

Gelukkig wordt dit streven ook elders reeds 
onderkend. In „De Volkskrant" schreef 
Prof. Romme een uitstekend artikel, waar- 
in hij erop wijst, dat de oorlogsdelinquen- 
ten reeds in meer dan één opzicht in gun- 
stiger positie verkeren dan de gewone ver- 
oordeelden. 
Prof. Romme vervolgt zijn beschouwing aldus: 

„En wanneer men nu op nog veel verder 
gaande maatregelen ter bevoordeling van 
de oorlogsdelinquenten boven de anderen 
aandringt, dan geloven  wij, dat men  op 
meer  aandringt  dan   gerechtvaardigd   is. 
Dit   zou   natuurlijk anders   wezen,   wan- 
neer  tal  van   misdragingen,   waaraan  de 
oorlogsdelinquenten zich hebben schuldig 
gemaakt,  niet zo ernstig zouden  zijn te 
nemen, als tot uitdrukking komt in de hun 
opgelegde straffen. Wij vermelden in dit 
verband een uitlating, die wij dezer da- 
gen aantroffen, nog wel van een hoogge- 
leerde jurist, dat „geen ontwikkeld mens 
zat durven beweren. Hat het bestaan van 
de Staat, de veiligheid en het leven van 
medeburgers in gevaar zijn gebracht door 
sympathiserende of andere leden van de 
NSB en collaborateurs en profiteurs, die 
geen verraad of andere misdrijven hebben 

• gepleegd en derhalve geen hulp verleend 
hebben aan de vijand in de zin zoals deze 
door een normaal mens als strafbaar wor- 
den   aangevoeld".   Een   dergelijke  opvat- 
ting  vinden   wij meer dan  lichtelijk  ver- 
bijsterend. Alsof het behoren tot een vijf- 
de colonne,  of   het   medewerken   met  de 
vijand  of onder   zijn   dekking   profiteren 
ten koste van het volk. zeker in een mo- 
derne oorlog en tegen een totalitair-inge- 
stelde   vijand,   geen   strafwaardige   hulp- 
verlening aan die  vijand zou zijn! 
Een dergelijk vrijbrief je aan al degenen, 
die zich nu al opmaken om in een toekom- 
stige oorlog zich te scharen in een vijfde 
colonne   of   hun  dekking   daarachter   te 
zoeken, gaat naar onze mening ook met 
het oog op de toekomstige veiligheid van 
de Staat alle perken te buiten. Alles wat 
communist  is of achter  het  communisti- 
sche schild zijn slag  wil gaan slaan, kan 
zich  hierover bepaaldelijk  verheugen. 
En hier raken  we aan een andere over- 
weging,   waarom   wij   gekant  zijn   tegen 
een amnestie, als waarom door dr. v. d. 
Vaart Smit,   en   op   zijn   voetspoor door 
anderen,  wordt gevraagd. 
Zeker,   wij   kennen   oorlogsdelinquenten, 
voor wie hetgeen zij hebben gedaan, een 
..eens   en   nooit  weer"   betekent, -ook   al 
hebben zij hun straf niet uitgezeten. Maar 
men  make  zich niet de geringste illusie, 
dat het gros hunner zich veel inzicht zou 
hebben   verworven   in   het   innerlijk-ver- 
keerde   van   hun  gedragingen  tijdens   de 
oorlog."  Ad. 

(Ingezonden mededeling) 

Hoofdpijn —  Kiespijn  - Zenuwpijn 

S A  N   A   P I  R  I  N 
Pijnverdnjver  bij   uitnemendheid 
■"""^^"^"""•■■——■i^™Buisje 40-75 et. 



** in  memoRiam «^ 

Op Dinsdag 5 September 1944,  toen de bevrijding zeer nabij   was, werden in het kleine 

Brabantse grensplaatsje Dorpleinzes mannen op beestachtige wijze door de SS vermoord. 

Theo Stevens 
Geboren 20 SepL 1923 te Budel. 

Fabrieksarbeider. 

Leo Looymans 
Geboren  18 Jan. 1925  te Budel 

Fabrieksarbeider. 

Johannes Zandvïiet 
Geboren 22 Dec. 1918 te R'dam. 
Wachtmeester der marechaussee. 

in\oor   de   afgelegen   ligging   van 
•^-^Dorplein,  het kleine plaatsje op 
de uiterste Zuidgrens van Brabant, 
waar reeds  van oudsher connecties 
met  het  Belgische  grensgebied  be- 
stonden,   kon   gedurende   de   bezet-        L 
ting   een  goede  verbinding   met  de 
Belgische verzetsbeweging tot stand 
komen.   De   uitstekende   samenwer- 
king    tussen    sommige    politieman- 
nen en douane-ambtenaren maakte het passeren van de grens 
mogelijk,  terwijl  meerdere onderduikers het eenzame Dorplein 
tot een schuilplaats hadden gekozen. 
Johan Zandvliet en Kees Kappers vormden reeds vroeg een 
schakel tussen de in Dorplein bestaande verzetsorganisatie en 
de Witte Brigade in België, terwijl zij zich voorts voornamelijk 
bezighielden met het vervoeren van piloten, ontsnapte Franse 
krijgsgevangenen en Joden. Theo Stevens, Antoon van der Put- 
ten en de gebroeders Looymans maakten deel uit van een sabo- 
tageploeg, welke vanuit België opereerde. Ook assisteerden zij 
bij het overbrengen van piloten enz. 

Ook in Dorplein heerste er op Dinsdag 5 September 1944. de 
beruchte Dolle Dinsdag, een sfeer van gespannen verwach- 

ting. In een snelle opmars hadden de geallieerden België bevrijd 
en reeds waren in de omgeving van Breda tanks gesignaleerd. 
Toen het bericht kwam, dat een trein met 500 SS'ers Dorplein 
zou passeren, gingen onmiddellijk enkele mannen er op uit om te 
trachten deze trein te doen derailleren. De pogingen om de rails 
los te schroeven mislukten en de mannen keerden terug. Doch 
Johan Zandvliet — wiens strijd tegen de Duitsers reeds begon- 
nen was op de Grebbeberg, waar hij in de Meidagen van 1940 
streed — ging er nogmaals op uit, nu geheel alleen, en het geluk- 
te hem de trein tot stilstand te brengen. 

Antoon v. d. Putten 
Geboren 9 April 1920 te Budel. 

Fabrieksarbeider. 

Martin Looymans 
Geboren 2 Dec.  1918  te  Budel. 

Fabrieksarbeider. 

Kees Kappers 
Geboren 25 Juli 1916 te Winterswijk 

Douane-arflbtenaar. 

$ 

Allen door de SS ter dood gebracht 
op 5 Sept. 1944 te Dorplein  (N.B.). 

Hierdoor ondervond het vervoer van 
de SS'ers belangrijke stagnatie. 
Intussen waren enige NSB'ers van 
een mislukte vlucht naar Duitsland 
in Dorplein teruggekeerd. Zij wer- 
den prompt door Zandvliet, Kap- 
pers, Stevens en Van der Putten 
gearresteerd, die hen als gevangenen 
wilden behandelen tot de geallieer- 
den zouden zijn gearriveerd. Enkele 

NSB'ers waren echter ontsnapt en zij brachten verslag uit aan 
de SS'ers, die bij de spoorlijn wachtten, tot de lijn weer zover 
hersteld zou zijn, dat zij hun reis konden vervolgen. De SS'ers 
omsingelden Dorplein en gingen op zoek naar de gearresteer- 
den en hun bewakers, die zich inmiddels in het riet van het z.g. 
Ringselven, een 'groot water bij Dorplein, hadden verborgen. De 
SS'ers dreigden het gehele dorp te zullen vernietigen, indien de 
„terroristen" niet te voorschijn kwamen, en zij zochten ook bui- 
ten het dorp, doch zonder resultaat. Plotseling zag één der ge- 
vangenen kans om te roepen: „Hier zitten ze", waarop onmid- 
dellijk een vuurgevecht volgde. De strijd was echter te ongelijk 
en de vier mannen moesten zich al spoedig overgeven. Zij wer- 
den ter plaatse, zonder enige vorm van proces, met bajonet- 
steken, kolfslagen en enkele schoten vermoord. 
De gebroeders Leo en Martin Looymans waren niet betrokken 
geweest bij de arrestatie van de NSB'ers, doch bij de komst van 
de SS waren ook zij gevlucht naar een ander gedeelte van het 
Ringselven. Toen na de schietpartij alles rustig scheen, begaven 
zij zich weer naar het dorp, maar daar vielen zij in handen van 
enkele achtergebleven, nog patrouillerende SS'ers, die hen naar 
de gederailleerde trein voerden. 
De volgende dag was de trein met de SS'ers vertrokken; langs 
de spoorbaan vond men de deerlijk verminkte lijken van de ge- 
broeders Looymans  
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„Op een zonnig licht kantoor is plaats voor 
een pientere jongedame, als assistente van 
de boekhouder. Op gezond verstand zal 
meer gelet worden dan op diploma's. Ze 
moet een opgewekt gezicht hebben, doch 
mag niet  de  naam „Jansen"  dragen." , 

(Adv. in de Arnhemse bladen.) 
In de oorlog noemden we Hitler „mijnheer Jan- 
sen". Hij had geen gezond verstand, geen diplo- 
ma's (of het zou een schildersdiploma moeten 
zijn) en geen opgewekt gezicht. Ook was hij 
geen jongedame, maar een hysterisch „oud 
wijf" (denk maar eens aan z'n radiotoespraken 
over „de kapitalistisch-plutocratisch-bolsjewis- 
tische Londense emigrantenregering", of over 
de Duitse soldaat, die de plaats, waar hij een- 
maal stond, nimmer zou verlaten), maar om 
nu als boekhouder alle Jansens (zelfs een 
pientere opgewekte boekhouders-assistente) 
over één kam te scheren, nee, dat vinden we te 
gortig, ook al waren we „fel-anti". 

* 
„Mijn gezin teld 12 personen en dit is aan 
het huis niet meer te verhelpen." 

(Uit een brief aan een burgemeester). 
Zelfs niet door woningruil. 

COPYRIGHT 
In ons laatste nummer t.g.v. de be- 

vrijding, zijn enkele foto's opgenomen 

over de capitulatie te Wageningen. 

Deze foto's waren ons destijds door 

een bevriende verzetsrelatie ter hand 
gesteld. 

Het blijkt nu, dat ze waren vervaar- 
digd door het 

FOTO-ATELIER ACHTERBERG 
te HEERLEN, 

waarvan de eigenaar terecht aanmer- 
king maakt tegen onze opname zonder 
bronvermelding. 

Het copyright van deze foto's berust 
bij hem. 

Het verheugt ons en wij zijn er de eige- 
naar zeer dankbaar voor, dat hij ge- 

noegen wil nemen met deze rectificatie. 

RED. 

WIE KAN INLICHTINGEN VERSCHAFFEN? 

Anthonius Fibbe  (Ton), geb. 13-2-1919 te Haarlem. 
Gearresteerd plm.  30-8-43  in Strelitz   (D). 
Werd   7-12-43   naar   Mauthausen  vervoerd   en   zou 
aldaar op 9-12-43 gefusilleerd zijn. 
Wie heeft Ton Fibbe na zijn arrestatie gezien? 

Lodewijk Fibbe (Lou of Ludwig) geb. 19-9-1917 te 
Haarlem. Gearresteerd plm. 15-9-43 te Markranstddt 
bij Leipzig; via Mohabid en Berlijn (Tegel) naar 
Charlottenburg vervoerd. Zou aldaar op 6-10-'44 
zijn overleden. 
Wie heeft L. Fibbe in een van bovengenoemde ge- 
vangenissen/kampen meegemaakt? 
Inlichtingen  te  richten  aan J.  N. Halenbeek,  Adm. 
de   Ruyterweg  17611,   A'dam-W.   Tel.   81160. 

* 
ADVERTENTIE-RUBRIEK * 

heerlijke 
koek 

n.v.Paul C. Kaiser 
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P. VAN TILBURG-BASTIANÈN I 
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zeer korte termijn alle motoren, met originele zuigers en 
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Dr akker ii cX^abi 
(A. H. PASMAN) 
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Telefoon  K 3400-17995 

AMSTERDAMSESTRAATWEG 705    -    ZUILEN (UTRECHT) 

Ï 
VUURTORENSERIE 

Af. Apperloo 

ALS DE HEIDE BLOEIT 

Een liefdesgeschiedenis aan de rand 
van de Friese heide. Eten rijke boe- 

renzoon en een meisje ..van achter 
de Kiekenberg vandaan". Een wed- 

strijd voor de armsten om een zij 

spek. Een nachtelijke jaeht op een 

otter. Veel zware vooroordelen. Tot 

de helde bloeit en het frisse helde- 

kind haar overwinning viert: een 
klein maar nieuw begin. 

224 bladrijden mooi wit papier met 

talrijke tekeningen. 
Gebonden f 4.50 

Voor leden van de Vuürtoren-aerie 
kost dit boek in geheel linnen band, 

met omslag en tïtelplaat In 6 kleuren, 

slechts f 2.45 franco huis U kunt 

zich als lid opgeven in elke boek- 
handel en bij 

J.N.VOORHOEVE, DEN HAAG 

Dunne Bierkade 17 

AANGEBODEN 
TE WOLFHEZE (VEL.) 
I zit- en 2 slaapkamers, 
str. water m. gebruik v. 
keuken of met pension. 
Tot 6 pers. Van 14 Mei 
t/m September. 
Br. ond. nr. 1341 a/h bui. T/d blad. 

/. W. Ooms 

DAGGELDERS 
De   geschiedenis   van    „de    kleine 
man"   die   ploetert   en   zwoegt om 
groot en  onafhankelijk  te  worden, 

en die de knellende banden van de 
armoede wil verbreken. 

Reeds   verscheen   de   4e   druk  van 

dit boelende verhaal van Ooms, de 
schrijver   van   het  eveneens zq be- 
kende „Zorgen om Geertje", 

4e druk f 3.90 

In elke boekhandel 

J.N.VOORHOEVE, DEN HAAG 

Laat op Uw rijwiel een 

WOERD   - 
kettingkast monteren! 
N^MI>II%I%I%WIW n.^nw^m^,,^^^,,» 

Levering geschiedt via den erkenden groothandel 
aan gevestigde rijwielhandelaren. 

Toonbankrollen 
in maten 
30-40-50-60-70 cm. 

Zwaar verchroomde 
Papiersn ij apparaten 
voor   bovengen.   maten 

Zijdepapier 
Golfcarton 

KONIKG's Papiergroothandel 
Stationstraat 37 
AMERSFOORT 

LITHO "ZAANLANDIA" 

ZAANDIJK 
OFFSETDRUK 

* STEENDRUK 
CARTONNAGE 

Drukkerij H. J. Koersen & Zn. 

Jeugdig echtpaar met zoontje 
van 2 jr. zoekt voor plm. 1 wk. 
een vacantle-adres met VOLL. 
pension, bij vooik. in bosrijke 
omgeving. - G. G. Veenendaal, 
Hoi 7, Amersfooit (K 3490-5106). 

fliaUan Au&eAi 
Dirk Sraitsstraat 26 b 

(bovenhuis) 
Rotterdam, Tel. 20235 

RUIM 40 JAAR GEVESTIGD 1 

Potent geneesmiddelen 

Elastieken kousen 

Breukbanden 

Vraagt gratis inlichtingen. 
Gratis  spreekuur dagelijks vao 
10 v.m. tot 8 uur n.m. 

FEL 32239 
SINGEL 281   AMSTERDAM-C. 

PERIODIEKEN EN 

HANDELSORÜKWERK 

Houtwarenfabr. P. FLENS, CV. 
OOSTZAAN 

Kantoor en labrlelc, 
Noordetnde C 12 • Telefoon 347 (K 2984) 

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

Jet werk van Flens 
is altiiil naai wens" 

"> „Uan dicAi&ij, en. man, UeAAe. 
üaait men (Uoad (tij. 
Van der Sterre'' 

1   Bergselaan 322, tel. 46294 ) _ 
|   Stadhoudersweg 106, tel. 46274 \ Ro«e'dam 
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Losse nammexs iO cent 

fc*- WAT, WIE, WAAR? -^ 

Wat, wie en waar brak het Konink- 
rijk?" De vraag is duidelijk. Het 
antwoord van Prof. Schermerhorn 

komt in feite neer op een keuze tussen „wie" 
en „wat" en op een ontkenning van het 
„waar". De schrijver kiest als oorzaak der 
ontwikkeling het „wat" en plaatst de vraag 
naar een „wie"' — een mens of mensen — 
geheel op de achtergrond. Hij meent verder, 
dat het Koninkrijk niet gebroken is ■— dus is 
er geen „waar" —-, indien men het maar goed 
ziet. 
Deze beschouwing trekt om meer dan één 
reden onze aandacht. Immers, indien een 
„wie" voor de ontwikkeling in Indië verant- 
woordelijk gesteld zou moeten worden, dan 
in iedere geval de schrijver, die in 1945 
minister-president werd en die zijn stempel 
zette op de politiek inzake de republiek en 
inzake geheel Indië; een man, die later, tot 
aan de eerste politiële actie, in Indië zelf 
de koers in belangrijke mate bepaalde. En 
overigens heeft Prof. Schermerhorn er recht 
op, de aandacht van „De Zwerver" te trek- 
ken. Hij was immers in 1945 lid van de 
adviescommissie der LKP. 

Stel eens, dat de breuk van het Koninkrijk 
te wijten was aan de politiek van Prof. 

S. Is het dan billijk hem dit te verwijten? 
Hij heeft zichzelf immers niet op die leidende 
post geplaatst? Een vraagstuk, dat de aan- 
dacht verdient. 
Inderdaad is Prof S. op zijn hoge post ge- 
roepen door de Kroon, maar de Kroon luistert 
voor zo'n keuze nauwlettend naar de poli- 
tieke koorzang van ons volk en met name 
naar die van zijn volksvertegenwoordiging. 
Dat laatste was in 1945 helaas niet moge- 
lijk. Zodoende kon de Koningin slechts een 
vrij willekeurig samengesteld koor te horen 
krijgen, samengesteld uit vertegenwoordi- 
gers van de politieke partijen en van de 
illegaliteit. 

„DE ZWERVER " 
weekblad der 

GOIWN.   en   L O. - L K P. - Stichting 
Adres   Redactie   en   Administratie: 
Prins Hendrikkade 132 —  A'dam-C. 
Telefoon: Redactie : 44366 

Administratie: 41063 
Giro:   No.    109388   t.n.v.   LO.-LKP.- 
Stichting  (hetzelfde adres). 
Abonnementsprijs     f. 1.50 per kwart. 
Luchtpostabonnem. f. 4.30 per kwart. 
Advertenties : per    m.m.     f 0.15. 
Contracten... : Prijzen op aanvraag. 

Pro/. Schermerhorn heeft in een artikel: Wat, wie en waar brak het Koninkrijk?, in Vrij 
Nederland van 21 Mei 1949, een nabetrachting gegeven op het treurspel, dat zich sinds 
1945 in Indië ontrolt. 

Aan die willekeur heeft de illegaliteit, teza- 
men met het Vaderlands-Comité van poli- 
tieke partijen, gepoogd paal en perk te stel- 
len. Men richtte een Nationale Advies 
Commissie op, die direct na de bevrijding 
de Kroon zou adviseren over de kabinets- 
formateur en over zijn programma. Een ge- 
wichtige opdracht, want het eerste ministerie 
na de oorlog zou beslissende stappen doen 
voor de toekomst van het Koninkrijk. 
Welnu, de N.A.C, was er na de bevrijding, 
maar — hoewel de regering in Londen 
reeds in 1944 om haar oprichting vroeg in 
verband met de hierboven gestelde taak — 
de nieuwe minister-president was er eerder 
en zijn programma was klaar, toen de 
N.A.C, door de Regering geïnstalleerd werd. 
Dit betekent, dat de waarborg, die de ille- 
galiteit in de N.A.C, in het leven geroepen 
had, genegeerd werd en dat de Kroon op 
basis van de adviezen van hen, die het 
dichtst bij het vuur zaten, deze minister- 
president met zijn regeringsprogramma aan- 
vaardde. 
Onnozele illegaliteit. Gij hebt geijverd voor 
een  goed  advies,  voor  een  advies,  waarin 
de stem van ons volk en de stem der illega- 
liteit in zijn rijke schakering zou doorklin- 
ken, maar toen gij Uw stem wilde aanhef- 
fen,  zei Prof.  Schermerhorn: Ik ben  er  al; 
en toen gij politieke lijnen wilde uitstippelen, 
zei Prof.  Schermerhorn:  Die  heb ik al. 
De conclusie is eenvoudig. De kring rond- 
om Prof S., die een sector uit de illegaliteit 
vormde  en  die  het  dichtst  bij   het  vuur  in 
Londen wist te komen,  is verantwoordelijk 
voor de keuze en daarmee voor de politiek 
in Indië. Er zullen er nog meer verantwoor- 
delijk   zijn,   maar   deze   groep,   de   vernieu- 
wingsgroep, zeker.  De regering Gerbrandy 
is eveneens verantwoordelijk. Zij had tot de 
N.A.C,  geadviseerd;  zij  had  dus  geen  oor 
moeten lenen aan  de mannen,  die  fluister- 
den:   „Schermerhorn   moet   je   hebben";   zij 
had  de  N.A.C,   snel  moeten  installeren  en 
op   haar   officieel   advies   moeten   wachten, 
in plaats van zich door de officieuze stem- 
men te laten verlokken. Een ernstige fout, 
want gebleken is, dat de illegaliteit in haar 
grote meerderheid niet achter deze vernieu- 
wingsgroèp    stond.    De   vernieuwingsgroep 
stelde zodoende de wet voor de toekomst, 
zonder het recht daartoe te hebben. 
Dit alles is van belang voor het volgende, 
want   op   de   vraag:   „wie   het   Koninkrijk 
brak",  moet —  als  er  een   „wie"  aan  te 
wijzen   is in   eerste   instantie   niet   het 

Nederlandse volk noch de illegaliteit aan- 
gewezen worden; hun stem kon pas door- 
klinken, nadat — tegen de afspraak in — 
alle? al in kannen en kruiken was. Voor dit 
beginpunt ligt de verantwoordelijkheid bij 
Prof. Schermerhorn en zijn vrienden. 

Maar voor de ontwikkeling in Indië wil 
Prof. S. toch geen „wie" aanwijzen. Hij 

werpt de schuld op het „wat", op de feiten, 
die ons in de ontwikkeling stuurden en 
dwongen. 
De narigheid in Indië doet ons naar een 
schuldige zoeken. Prof. S. schrijft: 

„Deze   irrationele   reacties   van   talloze 
Nederlanders   doen   ook   telkens   weer 
naar zondebokken zoeken'. 

Maai dat is onnodig,  meent  hij, want  een 
„wat" heeft ons gedwongen;  de feiten  zijn 
verantwoordelijk: 

. „Hoeveel energie is aan dit soort dis- 
cussies al besteed en verdaan, terwijl de 
geschiedenis zich voltrok en feiten een 
taal spraken, die al deze onzakelijke 
scheldpartijen (Belonje c.s.) als steriel 
en vruchteloos brandmerkten." 

En voor die feiten kan men nog dieper in het 
probleem duiken: 

„Men kan natuurlijk ook dieper graven 
en nagaan, waaraan de stroomversnel- 
lingen van het Indonesische nationalisme 
rondom de Japanse bezetting zijn toe te 
schrijven." 

De onderstroom heeft het gedaan en het zoe- 
ken van een schuldige is een dwaasheid, bij 
welke uitspraak Prof. S. zich beroept op de 
historici van de toekomst, die dat wel prettig 
zullen vinden. 

„Ik   noem   slechts  dit  als  een   bijdrage 
tot een ontwikkeling waarvan de bron- 
nen zo diep liggen en de onderstroom 
zo machtig, dat dergelijke vragen als in 
de titel gesteld, in de ogen van een be- 
oefenaar der historie straks een dwaas- 
heid zullen  blijken  te zijn. Alleen'het 
verzamelen van de feiten, die mede hun 
invloed op de gang van zaken hebben 
gehêd, is op het ogenblik van belang." 

Dit betoog is belangrijk, want als 't juist is. 
treft  Prof.  S.   geen  schuld  voor wat  er  in 
Indië gebeurd is. 
Het betoog is intussen onjuist. Zeker, wij 
leven en werken in feiten en omstandighe- 
den en daar hebben we rekening mee te 
houden. Maar wij  houden daar  in die zin 

(Vervolg pagina 2) 
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rekening mee, dat wij onze plannen in die 
feiten verwezenlijken. En ook Prof. S. had 
plannen. Als hij zegt, dat de regering 
„onderwerping van de nationalistische 
revolutie niet kon overwegen", omdat a. 
wij geen leger hadden en b. Indië militair 
operatie terrein was, dan zeg ik, dat de 
regering, die onderwerping, alsieen gezags- 
herstel, in de eerste plaats niet wilde. En 
omdat zij niet wilde, stelde ze ook geen 
categorische eis aan de Geallieerden om in 
Indië te doen, wat deze moesten doen: de 
rechten en vrijheden van volk en overheid 
daar herstellen, door herstel van het gezag, 
dat de Japanners onder de voet liepen en 
dat deze vijanden listiglijk in handen van 
revolutionnairen speelden. Ziet ge, men 
moet staan voor wat men deed en jiiet de 
feiten in de schoenen schuiven, wat in de 
plannen zat. „Laat de nationalistische 
onderstroom zijn gang gaan, dan komt alles 
goed, ook de samenwerking met Neder- 
land"; dat was de achtergrond van de plan- 
nen der regering, de achtergrond van 
Linggadjati, dat de republiek de facto deed 
erkennen. Als men de eis aan de Geallieer- 
den gesteld had, dat orde en rust in heel Indië 
door gezagsherstel verwezenlijkt moesten 
worden, dan had men iets anders bereikt 
(en veel meer), dan nu men de geallieerden 
de impressie gaf, dat men door overleg en 
samenspreking met de opstand de ontwikke- 
ling wilde sturen, onafhankelijk van, althans 
voorafgaande aan gezagsherstel. Niet de 
feiten, maar de plannen wijzen de verant- 
woordelijkheid aan. 
Prof. S. maakt de gebeurtenissen gecompli- 
ceerd met allerlei feiten en met verwijzing 
naar de bekende „nationale onderstroom", 
maar wij willen slechts de vraag stellen, 
wat Prof. S. en zijn vrienden in die inge- 
wikkelde materie als hun plannen verwezen- 
lijkten. En die plannen willen we niet schuil 
zien gaan achter de feiten. Ze waren ge- 
baseerd op de miskenning van de rechten 
en plichten van de Ned.-Indische overheid 
op republikeins gebied en zodoende liepen 
ze uit op miskenning van de rechten en 
plichten van de bevolking van Indië, die 
daarvan in vier jaren ellende en wanorde 
weet heeft gekregen, b.v. door de laat inge- 
zette en onafgemaakte politiële acties, die 
de plannen, ondanks de plannenmakers, 
maar dank zij de wet der revolutie, gingen 
begeleiden, toen de uitwerking der plannen 
vastliep. 

Merkwaardig, dat Prof. S. die de Indische 
ontwikkeling compliceert, de standpunten in 
Nederland vereenvoudigt tot een wit-zwart 
schema. 

„Ook zij, die de weg van Rijkseenheid 
niet aanvaarden en de weg van het 
overleg verkiezen, blijken op het laatste 
ogenblik soms te schrikken van de con- 
sequenties." 

(Blijkens het voorgaande is dan Rijkseenheid 
de verpersoonlijking van de bezitsharts- 
tocht). De tegenstelling is dus „dienen" of 
„hebben", zoals ook blijkt uit het volgende 
citaat in ander verband. 

„Maar dan zal dat niet aan enkelingen 
en bijzonderheden te wijten zijn, maar 

. aan dp geesteshouding van een heel 
«*>'*; da* niet wilde dienen, maar „heb- 
ben"," 

Nu na zoveel jaren weet Prof. S. nog niet 
of wil hij nog niet weten, dat er ook men- 
•cn  ia   Nederland  zijn,   die   Indië   wilden 

{Ingezonden mededeUng) 

van zenuwen? 
Mijfikstdt's   Zcnuwtablcttca 

helpen U er overheen. 

dienen door gezagsherstel, door opheffing 
van de revolutionnaire republiek. 
Waarom de complicatie van feiten in Indië 
en tegelijkertijd die vereenvoudiging van 
standpunten hier? Is dat geen miskenning 
van de verantwoordelijkheid in Indië en 
miskenning van het standpunt in Neder- 
land, dat de vinger op die verantwoordelijk- 
heid legt en kan leggen, omdat het van 
meetaf een andere weg van oplossing bood, 
een weg, waarop onze roeping in Indië ver- 
wezenlijkt kon worden? 

jn\ie weg is door de plannen van Prof. S. 
■L-'nu na vier jaren gebarricadeerd. Het 
Koninkrijk is gebroken. Neen, zegt Prof. S., 
het Koninkrijk is niet gebroken: 

„Belangrijker is tenslotte de vraag: is 
het Koninkrijk werkelijk gebroken? Wie 
gelooft, dat het leven zich altijd in de- 
zelfde vormen moei blijven manifeste- 
ren, zal hier ja op zeggen. Wie gelooft 
dat het wezen boven de vormen uitgaat 
en weet, dat het om de verwerkelijking 
in nieuwe vormen gaat van het wezen- 
lijke in de verbinding tussen Indonesië 
en Nederland zal weten, dat men ook 
het recht heeft die vraag ontkennend 
te beantwoorden." 

En met Van Randwijk vraagt hij om 1000 
Nederlanders, die willen dienen in Indone- 
sië; zijn die er, dan is het nieuwe Koninkrijk 
er ook, dan is 't dus niet gebroken. 
Wij zeggen maar: er zijn er minstens hon- 
derdduizend ter uwer beschikking geweest 
deze vier jaren, die wilden dienen, die 
iedere kans om te dienen schitterend ge- 
bruikt hebben: ons leger (ook het K.N.I.L., 
dat een trap na krijgt in 't artikel). 100.000 
man, dus 100 maal zoveel, dan U vraagt. 
Niet nu, maar al die tijd (en daaronder zeker 
1000 vrijwilligers uit het verzet). Nu is 
't alweer wat anders. Dank zij de plannen, 
staan ze na vier jaren tegen de muur en 
vechten ze voor hun leven, worden ze ver- 
moord door de guerilla's, die kracht putten 
uit het feit, dat de Republiek er volgens de 
plannen nog steeds is en niet zal verdwij- 
nen. Ik wees daarop reeds maanden ge- 
leden. De tweede politiële actie is niet mis- 
lukt door de feiten, maar door de plannen, 
onmiddellijk na die actie in werking gezet: 
het overleg met de republikeinen, de erken- 
ning van de U.N.C.1. 
Afgedwongen? Heeft men ooit geprobeerd 
deze vier jaren de wereld te laten horen, 
wat onze plicht in Indië is, waarom de repu- 
bliek radicaal weg moest? Nu dit niet ge- 
schied is, heeft men geen recht, die wereld 
buiten ons verantwoordelijk te stellen en 
voor te wenden, dat men onder dwang 
handelde, door de feiten gestuurd werd. 

Tl^Taar  tenslotte  dan   dat  Koninkrijk.   Nu 
iVl hebben  we  dus  nog   maar   1000  man 
nodig. Met 100.000 lukte het deze vier jaren 
niet,  maar met  1000 zullen we 't nu gaan 
proberen.   Wat?   Uit  een   gebroken   Konin- 
krijk een nieuw Koninkrijk te bouwen,  op 
vertrouwen gebaseerd. Is dat onderling ver- 
trouwen het wezen van een Koninkrijk? 
Ziet ge,  daar zit het verschil.  Het wezen 
van een Koninkrijk is, dat er een overheid 
is en dat er onderdanen zijn; en van ons 
Koninkrijk:   dat   rechten   en   plichten   van 
overheid en onderdanen bij de wet geregeld 
zijn. Prof. S. negeert dit en daarom zegt hij, 
dat het Koninkrijk niet gebroken is, terwijl 
toch de overheid geen gezag meer z^l heb- 
ben in Indië en terwijl de bevolking in Indië 
geen rechten en vrijheden zal ontlenen aan 
de wet, die daar gold, en daarin geen waar- 
borg zal hebben in de overheid. 
Het  z.g.   Koninkrijk  van   Prof.  S.  is  een 
fictie.  Vertrouwen moet overal zijn ia de 
samenleving, wil men kunnen samenwerken. 

""^^i >'ii"i'iJ-~Kii,~ii-wi-M-m.ftrir»~ 

fiaec/ ïlieiuv^L 
Op het Holland-Festival, dat deze 
zomer in Amsterdam en Den Haag 
zal plaats vinden, zal naast vele uit- 
voerende kunsten ook de filmkunst 
een plaats krijgen. Twee speelfilms 
zijn daarvoor gekozen en het be- 
hoeft geen betoog, dat de leiding 
van het Festival zich beijverd heeft 
door haar keuze zo goed mogelijk 
voor de dag te komen. 
Het doet ons bizonder genoegen, 
mede te kunnen delen, dat de keuze 
op onze L.O.-L.K.P.-film is gevallen. 
Dat is dus, terwijl met koortsachtige 
haast de laatste hand aan het pro- 
duct gelegd wordt, reeds een com- 
pliment op crediet. 
Op Zaterdag 9 Juli, 's avonds draait 
de film in Scheveningen, in 't Kur- 
haus en op Dinsdag 12 Juli, 's avonds 
in Amsterdam, in Tuschinski. 
Wij hopen, dat onze lezers, onze 
vrienden uit het verzet, met ons en 
met de regisseur Max de Haas 
straks een film zullen zien, die ze 
als hun geestelijk bezit kunnen be- 
schouwen en als een waarachtig ge- 
tuigenis van de Nederlandse strijd 
om de vrijheid. Want dat was het 
plan van deze film. 

Maar de aard van zo'n samenleving in een 
staat, in een Koninkrijk, rust op het gezag 
van de overheid over de onderdanen en op 
de door de wet gewaarborgde rechten der 
onderdanen. 
Het wezen van een Koninkrijk bij Prof. S., 
de goede wil, het vertrouwen, de dienende 
geest, maakt alles tot een Koninkrijk: bijv. 
ook een goede samenwerking tussen Neder- 
land en Engeland. Met dergelijke abstrac- 
ties zijn de feiten — en nu komen we aan 
de feiten toe — niet te camoufleren. Het 
Koninkrijk is gebroken. 
Waar? In de overeenkomst van Lingga- 
djati en in iedere overeenkomst en in iedere 
stap van de regering, waarin de republiek 
erkend bleef, waarin het overheidsgezag (in 
zijn dienende rol in Indië) terzijde gescho- 
ven werd. 
Wanneer? We vrezen, dat thans de breuk 
definitief onherstelbaar is. 
Door wat? Door de plannen van 1945 en 
daarna, aangediend als vernieuwing, geken- 
merkt door de methode van het bewogen 
meeleven met de nationale onderstroom. 
Door wie? Door de groep mannen rondom 
Prof. Schermerhorn. 
Zal het de historici belang inboezemen, of 
zullen ze het dwaasheid vinden deze vragen 
op te werpen? Zoals de historici J. P. Coen 
eren om zijn daden voor de opbouw van het 
Koninkrijk, zullen ze de plannen van de 
politici van 1945 en volgende jaren in de 
weegschaal leggen voor dé beoordeling van 
het feit van de afbraak van het Koninkrijk. 
Zoals ze de plannen en daden van Lincoln 
en Kruger, van Napoleon III en Chamberlain 
gewogen hebben, zo zullen ze ook de plan- 
nen en daden van Van Mook en Schermer- 
horn wegen. 
En moeten die plannen oas thans belang 
inboezemen? Wij zullen ze reeds nu met 
gebrekkige middelen moeten wegen, waat 
de plannen van voorheen hadden principes, 
die in de plannen van de toekomst weer 
zullen optreden. B.v. de principes inzake ét 
aard ven een Koninkrqk. 

H. v. R, 



over de psychische hygiëne 
der ILLEGALITEIT 

Voor werkers in illegaal verband be- 
stond geen keuring, geen liehamelijke 
en zeker geen geestelijke. Er moest 
veel geïmproviseerd worden. Daar- 

bij slopen in de illegaliteit elementen binnen, 
die uit onevenwichtigheid daar heen trokken; 

nen. Men kan zich de moeilijkheid van de 
onervarene voorstellen. Met één steek, on- 
handig toegebracht, was het niet klaar. Er 
waren er vele voor nodig. Ook tegenover 
de verrader werd de mensverbondenheid ge- 
voeld. Daar bleef iets hangen in 't geweten 

J- ym_*.\*\***~*i*** ^"'a* 

Het woord illegaliteit is een woord, dat ons voor de oorlog niet veel meer zeide 
dan zijn letterlijke vertaling. Thans is het 't kenwoord en symbool geworden der 
dappere daden van burgers- en burgergroepen in bezette landen. En terecht is 
er na de oorlog een streven gekomen, hen, die 't leven inzetten en het vaderland 
alzo dienden, te eren, meest met onderscheidingen: ook in ons land. 
De ideale toestand zou het daarbij zijn, dat alle daden uit de oorlogsjaren nauw- 
keurig gekend werden, wat de bedoelingen en wat de mate van opoffering be- 
treft, en wat het positief gewin voor de victorie aangaat. En dan zou voor elk 
in de mate' van zijn werken de vrucht in de schoot geworpen moeten worden in 
de vorm van eerbewijs en wierook. 
In de practijk kan het natuurlijk alzo niet. Ten einde een practische honorering 
mogelijk te maken, moeten er compromissen gemaakt worden. Men weet niet alles 
en men doorgrondt niet alles. Toch is een weinig meer analyse geen onjuiste 
wens. Onze na-oorlogse tijd kenmerkt zich toch reeds door een gebrek aan analyse 
en doorgronding. Dat geldt in de keus van personen, regeringspersonen en be- 
ambten. Dat gold tegenover de Indische toestanden. Dat geldt ook voor de 
illegaliteit. 

i 
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mensen, die de illegale levenshouding van 
huis uit hadden en hier een kans zagen. 
Niet zozeer het beginsel dan wel de dyna- 
miek van dit werken trok hen. 
En ook zij deden daden, die vrucht afwier- 
pen, evenzeer als daden, die de gang van 
het werk stoorden. Wie zal ten rechter zit- 
ten over hun werk? Er zijn er stellig geweest, 
die veel positiefs naast uitgesproken negatiefs 
deden. Volgt men de processen der tribu- 
nalen, dan komt men veel wonderlijke ge- 
dragingen tegen. Er zijn er, die hun rechters 
veel hoofdbrekens kostten. Nu eens ging de 
ene schaal, dan de andere omhoog in de 
beoordeling hunner werken. Naast bedrei- 
ging door de vijand heeft echter veelal ook 
een abnormale persoonlijkheid-structuur ge- 
werkt. Voor opname in illegaal verband be- 
stond nu eenmaal geen keuring, geen 
psychiatrische psychotechniek. 
Men moest werken met wat zich aanbood. 
En de ingewijden weten, hoe moeilijk stabiele 
leiders het meermalen hadden met de dom- 
men, praatgragen, de renommisten, de 
hysterische phantasten, de roekelozen enz. 
Maar ook voor de in het gewone leven 
stabielen is het werken in ondergronds ver- 
band een soms te zware belasting voor het 
psychisch leven geweest. 
Na de oorlog hebben sanatoria en nood- 
sanatoria te kampen gehad met de naweeën 
uit de bezettingstijd. Vooral veel meisjes, die 
illegaal medewerkten, hebben meermalen 
ervaringen niet kunnen integreren. De span- 
ningen waren voor hen te groot. Daar is het 
meisje, dat treurt om de verloren kameraad, 
die in de samenwerking voor haar meer en 
meer ging betekenen. Soms is hij gefusilleerd, 
soms was hij gehuwd en stond zij na de 
ooslog voor de blinde muur der feiten. Daar 
is het meisje, dat nog lang na de oorlog 
's nachts in dromen verwerkt, wat het be- 
wustzijn niet aankon. Ze staat 's nachts in 
schemertoestand op en beleeft oude span- 
ningen en gebeurtenissen opnieuw. 
Daar zijn ook de jongens en mannen. Een 
jonge man kreeg in de oorlog de opdracht 
een verrader uit de kring te doden eri het 
mocht om het gerucht niet met vuurwape- 

van een schuld, die tegen alle logica in een 
benauwenis bleef. En toen na de oorlog de 
moeilijke nachturen; het beeld van de ster- 
vende voor ogen; 's nachts opstaan en naar 
buiten lopen om het kwijt te raken. 
Hij werd innerlijk steeds meer geëmotion- 
neerd. Toen de opname wegens de nachte- 
lijke buien. En wat kan dan de Katarrhsis 
en  het   uitspreken reeds veel   goeds   doen! 

Er zijn illegalen, bij wie de oorlog felle 
registers heeft opengemaakt. De aggres- 

siviteit, de haat, de duvel is uit de doos 
gekomen en wil er niet meer in. In het milieu 
van de familie, van het gezin, de maat- 
schappij, blijven ze illegaal in positie. Ook 
in het ziekenhuis is het zo: illegaal roken 
(op bed), illegaal in opstand zijn, illegaal 
weglopen, illegaal dreigen. Waar is het eind? 
Er is een man, die 3 jaar na de oorlog zijn 
woning nog vol wapens had — onder de 
grond, achter het behang enz. Hij leefde 
in de voortdurende gedachte, dat een her- 
optreden van de illegaliteit voor de deur 
stond. 
Het zal mede door deze instelling, die in 
groteske, en in lichte vormen voorkomt, wel 
zo zijn, dat velen zo moeilijk aan de slag 
komen. Het verworven baantje is te gering; 
het gewenste ligt boven de psychische 
krachten. In werkverband met anderen ko- 
men moeilijkheden. 
Er is nog meer. Voor hen, die in de stralen- 
krans der verrichte daden wilden blijven 
lopen, was geen honorering eer genoeg. Wat 
zegt men van de man, die het kruis van 
verdienste in Engeland verdiend op de borst 
droeg en toen aan de Belgische koning 
schreef om een ridderorde? 
En de illegaliteit is dermate geëerd, dat van 
hogerhand op zulk een verzoek ingegaan 
wordt — in elk geval het moeizaam onder- 
zoek begonnen, dat na zo'n verzoek moet 
volgen. 
Toch is het psychologisch beter iemand, die 
op de toppen van de tenen loopt, niet om- 
hoog te trekken. Men schaadt de mensen 
geestelijk door dat te doen. 
Velen dier eenvoudige mensen zijn als kin- 
deren,   die   om   verwenning   vragen en   die 

men dat toch niet te veel doen moet. Zoals 
er een eind moet zijn aan blaam en straf, 
moet er ook een eind zijn aan lof en eer. 
De hulp zij zakelijk en deskundig; de be- 
langstelling niet overdreven. Ook dienen 
hoog geplaatsten zich rekenschap te geven, 
dat vooral voor neurotische illegalen uit- 
bundige belangstelling de neurotische positie 
versterkt en de genezing belemmert. 
Zij (de patiënten) zijn reeds vol van het 
feit, dat het hoofd van de staat hen ontving 
en toesprak, en de generaal telkens naar 
hen laat informeren. Waarom mensen met 
een slecht geestelijk evenwichts-apparaat 
duizelig gemaakt? Waarom hen rond te 
draaien in de draaistoel hunner verdiensten? 
Men helpt er hen niet mede. 

Feitelijk betekent de na-oorlogse roem 
voor vele naturen een grotere belasting 

dan de oorlogse gevaren. Er is bij een aan- 
tal hunner een nurkse, quaerulatorische hou- 
ding gekomen, die niets aanvaarden kan van 
het na-oorlogs maatschappelijk leven. Het 
acht zich misdeeld en achteruitgezet en 
wanneer die misdeling en achteruitzetting 
werkelijk plaats vonden, kan het er niet 
los van komen. Men kan zich het stof niet 
van de voeten schudden en voortgaan, en 
medewerken aan de opbouw. Men kan niet 
meer verwachtend tegenover het leven staan, 
al is men jong. Zo groot en diep grepen de 
oorlogs-ervaringen in. Er zijn er, die hun 
illegale daden met rustige doodsverachting 
verrichtten. Er zijn er ook, die met intense 
angst voortgingen. Terug kon niet meer; dan 
voort. Hun beleven is existentieel schokkend 
geweest. Ze hebben de dood niet slechts 
voor ogen, doch in de ogen gezien. En het 
resultaat bleef de existentiële neurose. 
Men verstaat dit woord. Het hele bestaan, 
de existentie is in de crisis geweest. Een 
diepe vitale angst was het gevolg. En die 
angst wil maar niet wijken. Men kan niet 
goed meer vooruit. 
En de bevrijding is voor deze overmatig ge- 
schokten geen bevrijding geweest, geen 
positief psychisch gewin werd geput uit de 
veranderde omstandigheden: geen levens- 
opbouw, geen diepe sociale verbondenheid. 
Daar vluchtte men in de roes — die van het 
vele roken, of van het in opstand zijn, of 
van de glorieuze levenshouding, 

Ik heb zo ook Joodse mensen gekend, die 
niet meer zijn kunnen als vroeger. Uit het 
genealogisch verband van rijk met kinderen 
gezegende families zijn zij de enig overge- 
blevene. En steeds komen hun weer de 
verschrikkingen te binnen van de verwoes- 
tingskampen. 
Ook dit zijn existentieel geschokten, die zich 
niet los kunnen rukken van de keten der 
herinneringen. Wij begrijpen hen sneller dan 
we hen  helpen  kunnen. 

Toch is de weg terug naar het psychisch 
evenwicht wel te vinden en kan de grote 
diepe wonde wel helen. 
Daarvoor zijn in dit geval meest geen ana- 
lyses nodig, doch het diepe appèl op de 
regenererende krachten, die uitgaan van het 
religieus vertrouwen eh de overgave aan 
de hogere leiding. De psychotherapie moet 
hier zielzorg zijn, alhoewel toch meermalen 
ook terug gegrepen kan worden naar hou- 
dingen, die vóór de schokkende belevenissen 
ook wel al bestonden. 
Een essentieel element is evenwel de geeste- 
lijke leiding. Ik moet er evenwel aan toe- 
voegen, dat wij een verdienstelijk illegaal, 
die zijn evenwicht 3 jaar na de oorlog flink 
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Korte inhoud van het voorafgaande: 
Op de vijftiende September 1944 werd 
de gehele illegaliteit te Utrecht opge' 
schrikt door het alarmerende bericht, 
dat Duitsers een inval hadden gedaan 
in het huis van een medewerker, waar- 
bij zij o.m. lijsten met twee- tot vieren- 
twintig honderd namen en adressen 
hadden buitgemaakt. Onmiddellijk 
stond de KP. onder hoogspanning, want 
hier moest iets gebeuren. 
Vier KP.-ers, waarvan één in Land- 
wachtuniform en de anderen gewapend 
met slecht vervalste papieren, begaven 
zich met een auto naar het adres. Hun 
consigne luidde: Zoveel mogelijk list 
gebruiken, zo min mogelijk schietenl 

V\7 e zijn er hier, geloof ik. Ja, Jo, het 
" " klopt — draai het pleintje maar op." 

Jo stopte voor de deur van het kleine woon- 
huis en we stapten uit. De chauffeur bleef in 
de wagen — de zwaarste taak, dit wachten. 
Er was geen mens te bekennen, maar toen 
we de oprit op kwamen, hadden we een 
landwachter uit de tuin hard naar de achter- 
kant van het huis zien lopen. We waren dus 
al aangekondigd. Ik belde en, voor de galm 
weerklonken was, gaf ik een tweede ruk aan 
de belknop. Op hetzelfde moment draaide 
ik me om en ik kon een glimlach niet weer- 
houden. De lopen van drie karabijnen kwa- 
men voorzichtig, centimeter na centimeter, 
om de hoek van de muur heen en toen ze 
ver genoeg uitstaken volgden, centimeter 
voor centimeter drie baardige tronies onder 
Landwachtkepi's. Het geheel was zo ko- 
misch-sinister, dat het een geslaagde scène 
had kunnen zijn in een ouderwetse Wild- 
Westfilm. Ik stapte op de tronies af met een 
air van „Koest beestje, 't is de baas maar" 

ffiMtecn ut fyUAcuvx, 
Een onzer K'Pers schreef — op ver- 
zoek van het Nieuw Utrechts Dag- 
blad — eni^e tijd geleden een verhaal 
over een overval van de Utrechtse KP. 
Dit tot in de kleinste bijzonderheden 
historische verhaal werd voor ons blad 
door de schrijver op verschillende pun- 
ten gewijzigd en uitgebreid, en met de 
welwillende toestemming van bovenge- 
noemd blad biedt de redactie van De 
Zwerver thans haar lezers de be- 
schrijving van deze overval aan. 

en Henk en Leen volgden me op de hielen. 
Terwijl ik mijn portefeuille trok begon ik te 
spreken, te „schnalzen" liever gezegd op 
een zo hoog mogelijke toon. „Sicherheits- 
dienst....... wo ist der Gefangene?" Tege- 
lijk klapte ik m'n portefeuille weer dicht, 
want het papiertje dat er in lag was niet ge- 
schikt om al te goed bestudeerd te worden 
door een paar Landwachtersogen. Henk 
hield echter zijn verlopen S.D.-legitimatie 
uitnodigend voor zich uit en de heren voor 
ons richtten zich wat op om het te bestude- 
ren, de vinger nog aan de trekker van hun 
spuiten, waarvan de uiteinden nog onple- 
zierig dicht in de buurt van onze body's wa- 

De Kanaalweg, het terrein waar 
het drama zich afspeelde. Daar, 
in 't woonhuis rechts op de 
voorgrond, naast de aardewerk- 
fabriek, zat de vriend gevangen; 
daar lagen de papieren die 
moesten worden gered.... 

Sicherheitsdienst., 

ren. Ik liet hen echter geen tijd om het ding 
te spellen en herhaalde mijn vraag tot de 
grootste, die verreweg ook de gemeenste 
boeventronie bezat. „Er ist drinnen,' Herr 
Inspektor", zei de man terwijl hij zijn kara- 
bijn liet zakken en met één oog nog scheelde 
naar de S.D.-legitimatie die nu langzaam 
werd opgeborgen. „Hast du schon welche 
Papiere gefunden?" „Papiere?" zei de man 
en zijn ogen werden groter, bij de gedachte 
aan de prachtige vondst: „Jawohl Herr In- 
spektor", sehr viele Papiere haben wir ge- 
funden." 
De eerbiedige toon van zijn stem en de kans 
die ik plotseling zag — de papieren lagen 
voor het grijpen, het was een kwestie van 
overdonderden en snel zijn! — deden een 
stalen veer in me losspringen. Ik gaf de 
kerel een kei-harde klap op zijn schouder 
en schreeuwde: „Das hast du fabelhaft ge- 
macht!   Wir  haben  jetzt  diese  Hunde!"   't 

EEN HISTORISCH VERHAAL 

Was kennelijk voor de eerste keer in zijn 
diensttijd, dat de arme drommel zo'n pluim 
kreeg van een van zijn superieuren. Hij 
straalde over zijn hele gezicht en ook de 
andere twee lieten nu al hun reserve varen. 
„Kommen Sie mal mit, Herr Inspektor"  
Ze gingen ons over het grintpad voor, drie 
slungelige knapen. De man die me aansprak 
met Herr Inspektor en klaarblijkelijk de lei- 
ding had over dit groepje, wuifde met zijn 
hand naar nog zó'n exemplaar dat even ver- 
der op stond, dat alles O.K. was en hij zijn 
spuit we] kon opbergen. Plotseling draaide 
hij zich naar me om. Zijn stem was hees en 
onderdanig. „Herr Inspektor  wir haben 
auch noch einige Lebensmittel gefunden  
Butter und Kase  und Eier  und noch 
was.    Auch    Zigarren     dürfen  wir   die 
fur uns behalten  Der Oberleutnant der 
hier soeben war hat schon gesagt. es war 
gut  
Ik knikte. „Richtig  die Dinge kannst du 
ja haben". 
„Danke sehr, Herr Inspektor". Hij salueer- 
de er voor. Ik zag op dat moment het ge- 
zicht van   Henk en ik   wist dat   hij dacht: 
bchooiers  denken aan vreten en zuipen 
en daarbinnen wacht iemand op zijn dood. 

rVe iemand stond in de keuken, met zijn 
■«--'rug tegen de aanrecht. Wel, erg vroli k 
zag hij er niet uit. Het was hem aan te zien, 
dat het gespuis het hem niet bijzonder ge- 
makkelijk gemaakt had. Er was weinig aan 
te doen, hij zou nog even'verder in de zure 
appel moeten bijten. 
Ik stapte op hem af, bracht mijn gezicht vlak 
bij het zijne en begon in het Duits të 
schreeuwen. Ik trok er een zo gemeen moge- 
lijke snuit bij. „Waar zijn de anderen? Wie 
zijn het? Zeg op, Schuft, Schweinhund", enz. 
Alles wat ik aan scheldwoorden kon be- 
denken wilde ik bij elkaar hebben, maar een 
van de heren Landwachters, een vent met 
een opvallende haviksneus in een kinloos ge- 
zicht, trok me aan mijn mouw. Hij had ge- 
lijk, want ik zou m'n scheldarsenaal straks 
harder nodig hebben. 
„Lassen Sie, Herr Inspektor  das kommt 



Wir haben es nicht gewollt 
Ja, ieder schot en iedere bom deed hun pijn 

en ze deden alles om ons land te sparen! 
Nu, negen jaar na de donkere Meidagen 
van 1940, komen de Herren van het toen- 

malige Obefbefehl der Wehrmacht met deze 
.smoes aandragen om zich tegenover de 
wereld te verontschuldigen en te rechtvaar- 
digen. Ze betreuren het in en boven ons 
land te hebben moeten vechten! 
Neen, Herr Offizier, het spijt ons zeer, maar 
we trappen er niet in, omdat we wel beter 
weten, ook al staat U nu met sentimentele 
tranen in Uw Germaanse ogen en geeft U 
blijk van Uw medelijden. We zouden Wel 
respect voor U hebben geh^d, als U open 
en eerlijk ongelijk had bekend, als U had 
gezegd hoe de feiten zich hadden toegedra- 
gen, dat Uw land het mis had, dat het bom- 
bardement op Rotterdam onmenselijk was. 
Kijk, dan was U een kerel geweest, maar nu, 
nu Uw Duitse geweten is dichtgeschroeid 
en U in Uw colbertje even arrogant bent 
als in 1940 in Uw feldgraue beritterkreuzte 
uniform, nu stelt de werkelijkheid U in het 
ongelijk. Want de Duitse militair had geen 
medelijden met het Nederlandse „broeder- 
volk". Zelfs de in 1941 uitgegeven officiële 
Duitse publicaties beschuldigen U. Voor ons 
liggen twee uitgaven, de ene met een voor- 
woord van niemand minder dan Herman 
Goering, het andere boekwerk wordt inge- 
leid door   Rcichsminister Dr.  Seyss-Inquart. 

ja  doch noch    Sehen  Sie  mal  was wir 
entdeckt haben". 
Ik volgde de man die de voorkamer binnen 
ging en om zijn handen vrij te hebben, zijn 
karabijn dwars over de armleuningen van 
een stoel legde. Met grote stappen verdween 
hij .in de aangrenzende achterkamer, waar- 
van de schuifdeuren openstonden. Hij pakte 
een actetas, een grote, fonkelnieuwe actetas 
van bruin leer. Die puilde uit van de pape- 
rassen. De kerel jankte bijna van vreugde. 
Hij viel over zijn woorden in zijn enthou- 
siasme om ons uit te leggen hoeveel de buit 
die ze hadden gemaakt, wel waard was. 
„Honderden lijsten met adressen — en stuk- 
ken over ons, wat ze straks willen uit- 
voeren, als de Tommy's de oorlog gewon- 
nen hebben". Ik knikte en Henk zweeg. (Hij 
voelde zich niet sterk genoeg in het Duits 
om er een woord aan te wagen en moeöt dus 
aldoor zwijgen, wat hem zijn rol niet gemak- 
kelijker maakte). Ik dacht er over na hoe 
het nu verder moest. Hier waren drie Land- 
wachters, twee man van ons. Buiten, ergens, 
zwierf de rest. Ik moest alles hierheen halen 
en als het  kon,  onze vriend in  de  keuken 
geruststellen.   Dan    de  kans  afwachten 
en de hele troep hier neerknallen. Binnen 
kon er zelfs met de sten zonder te groot risi- 
co geschoten worden. 
Ik draaide me om en liep weer terug. Henk 
was het wel toevertrouwd de twee heren 
daar zo lang „aan de praat" te houden. Ik 
kende hem er goed genoeg voor om te we- 
ten, dat hij geen steek zou laten vallen  
daarvoor had hij al te veel achter de rug. 
Minder gerust was ik op Leen, die ik per 
slot van rekening niet kende. Hij had een 
machtig wapen in de hand en ik wist dat 
het verleidelijk is om zoiets meteen te ge- 
bruiken als het ergens mis dreigt te gaan. 
Te vroeg schieten kon even funest zijn als 
te laat. Hem moest ik direct bij me hebben. 

[wotM vervoigd 

In een Amerikaans blad is een interview ge- 
publiceerd, dat een verslaggever had met een 
aantal Duitse officieren. Het onderwerp van 
gesprek was de laatste wereldoorlog en toen 
de reporter een vraag stelde over de inval in 
Nederland, zei een vliegerofficier: „De veld- 
tocht tegen dit land was niet te vergelijken 
met onze andere acties. De Hollanders zijn 
ons broedervolk en de operaties tegen hun 
land waren een bittere noodzaak in ons plan 
tegen Engeland en Frankrijk. ledere Duitse 
militair betreurde het toen hij hoorde dat deze 
stap moest worden genomen. Elk schot dat we 
losten en iedere bom die viel deed ons zelf 
pijn. Onze vliegers en soldaten stelden alles 
in het  werk om dit kleine land te sparen." 

We citeren uit het eerste boek een ge- 
deelte uit een verhaal, geschreven door 

Hauptmann der Fallschirmjager Schulz. Hij 
schrijft: 
Toen wij in de vroege morgen van 10 Mei 
startten, wisten we niet dat we een tocht 
zouden hebben die we nooit mooier beleefd 
hadden. Het ging naar het Westen, tegen 
Holland. Mijn bataljon had de opdracht het 
vliegveld Waalhaven te bezetten. In de 
nacht vóór de aanval liep ik door de slaap- 
zalen om me er van te overtuigen dat ieder 
zich in de slaap sterkte voor de komende 
aanval. 
Ze sliepen niet allen. „Waarom slaap je 
niet, kerel?" „We kunnen niet slapen Kapi- 
tein, we zijn te blij". Ik verbeet een glimlach 
en liet hen alleen met hun vreugde. Dan 
beschrijft hij hoe de transportvliegtuigen de 
grens passeren en onder hen de bruggen 
worden opgeblazen. Hoe de bommenwerpers, 
die sneller zijn, hen passeren. Ze kijken voor- 
uit: 
In de verte zien we de rookwolken en we 
verheugen er ons over dat de bommen- 
werpers hun taak al hebben gedaan. 

Het andere verhaal is, zo mogelijk nog 
misselijker en geeft een verslag van het 

bombardement op Rotterdam, 14 Mei 1940: 
„In een brede boog hebben batterijen lange- 
afstandskanonnen hun stelling betrokken. 
Ze zijn klaar om te vuren. 
Op het grote plein voor het Stadion rijden 
onze auto's. Alles lijkt een oefening in 
vredestijd, niets stoort onze opmars. 
Dan verschijnt plotseling een Nederlands 
verkenningsvliegtuig boven de daken om 
snel weg te zwenken. Te laat! Een paar 
goedgerichte machinegeweersalvo's jagen 
hem na. Ze raken en vleugellam valt het 
toestel in de haven. Dan is het overal weer 
stil, angstwekkend stil! De stilte voor de 
storm! 
De compagnie krijgt bevel om op te rukken. 
Het is bijna 14.30 uur, dan komen de Duitse 
bommenwerpers, die samen met de artillerie 
de stad stormrijp zullen maken. We kijken 
vol spanning op onze horloges. Het is zover, 
precies  14.30 uur. 
De bommenwerpers komen! Twee- tot drie- 
duizend meter hoog komen ze aanstormen. 
Naast hen de pijlsnelle Messerschmittjagers. 
Het geluid der motoren wordt steeds ster- 
ker. Uit het Zuiden en Oosten stormen ze 
op Rotterdam toe. Het is als een parade, 
rustig  en  zeker. 
Volgens het plan zoeken de machines hun 
doelen. De bestuurders drukken de bommen- 

llnaezonden mededeling) 

Oezonde   huid 
vrij  van  allerlei   onzuiverheden. 
Purol  doet   wonderen.   Doos   30  et. 

werpers dieper naar beneden en jagen met 
donderende motoren over de daken van de 
stad. 
Spoedig brandt het centrum op vele plaat- 
sen. In enkele minuten is de binnenstad ge- 
huld in zwarte en zwavelgele rookwolken. 
De omtrekken der huizen zijn nauwelijks 
meer te onderscheiden. 
Intussen begint de artillerie zich in te schie- 
ten. Het duurt niet lang of ook dit vuur 
gaat op de stad  los. 
Andere  compagnieën worden voor de brug 
verzameld.  De tanks rukken op. 
Plotseling een  kort bevel. 
Rode  lichtsignalen  stijgen overal op. 
Ze geven onze vliegers het teken: gevechts- 
handelingen staken! Geeft de stad zich over? 
Het is nog niet duidelijk. 
De bommenwerpers vliegen nog boven  de 
binnenstad. Ze vliegen erg laag. Een heerlijk 
schouwspel van kracht en onoverwinlijfcheid. 
Dan   komt   het   bericht:   „Rotterdam   heeft 
gecapituleerd! De hoeksteen van de Vesting \ 
Holland is gevallen." 

Herr Offizier, kunt U in deze citaten 
menselijkheid ontdekken? Wij met de 

beste wil van de wereld niet, geen greintje 
zelfs. Ook lezen wij niets van die soldaten 
en vliegers, die het zo te kwaad hadden toen 
Holland aangevallen moest worden. Wel van 
vreugde en enthousiasme, omdat het einde- 
lijk op Nederland los ging, omdat er bommen 
op ons land waren gevallen en omdat de 
aanblik van de laag vliegende bommenwer- 
pers zo'n „herrlich" schouwspel was, on- 
danks het feit dat honderden leden van Uw 
broedervolk op datzelfde ogenblik de dood 
vonden en tienduizenden alles wat zij beza- 
ten in vlammen zagen opgaan. 
Neen, Herr Offizier, U slaat de plank mis, 
dat weten wij allen. Het is alleen zo jammer 
dat de Amerikaanse journalist slechts Uw 
na-oorlogse woorden aan zijn lezers doorgaf 
en daarbij niet iets citeerde over de gevoelens 
van Uw volk over de strijd in Holland, zoals 
die werden gepubliceerd in de tijd toen er 
nog overwinningsfanfares door de luidspre- 
ker schetterden. Nu zou er misschien aan 
de andere zijde van de Oceaan een wanbe- 
grip kunnen ontstaan, dat alleen maar de 
misdaden die door Uw volk in 1940 werden 
bedreven, zou vergoelijken. En we vragen 
ons   soms  toch   al  af,   wie   deze   oorlog   nu 
eigenlijk heeft gewonnen  

FREEK. 

De In Memoriam-pagina van ons vorige 
nummer was gewijd aan zes verzets-l 

slachtoffers uit D o r ple i n. De burge- 
meester der gemeente B ud el ver- 
zocht ons er in „De Zwerver" op te wij- 
zen, dat D or plein tot zijn gemeen- 
te behoort. 

EEN   GRAPJE   VAN PATTON 
Generaal Patton van het beroemde derde 
Amerikaanse tankleger kreeg een mede- 
deling van het hoofdkwartier om minder 
grappen in zijn legerberichten te verkopen, 
daar ze eens deel der geschiedschrijving zou- 
den uitmaken. De mededeling eindigde met 
de opdracht Trier te nemen, zodra dit moge- 
lijk was met vier divisies. 
Maar toen Patton deze boodschap ontving, 
gaat het verhaal voort, was Trier reeds ge- 
vallen. Patton" seinde terug: „Trier reeds ge- 
nomen met twee divisies. Wilt U, dat ik het 
teruggeef?" 



De gemoederen zijn de laatste weken 
wel bezig gehouden met de toestan- 

den in de interneringskampen. Blijkens 
de reacties van vele lezers zijn de artike- 
len die ons redactielid AD over dit on- 
derwerp heeft geschreven, met veel in- 
stemming begroet. De redactie heeft ge- 
meend thans nog een tweetal lezers, 
die krachtens eigen ervaring een woord- 
je kunnen meespreken, over dit actuele 
onderwerp aan het woord te moeten 
laten. De eerste brief is van een oud- 
geïnterneerde; de tweede van één der 
leden van de zgn. Commissie van 
Onderzoek voor het interneringskamp 
Amersfoort. 

ENSCHEDE, Mei 1949. 
Geachte Redactie, 
Als trouwe lezer van Uw blad neem ik de 

beleefde vrijheid U deze brief te schrij- 
ven, naar aanleiding van het stuk getiteld 
„Toch moest het zo niet" in no. 19, dd. 20 
Mei 1949. 
Ik zelf heb 2 jaar internering medegemaakt 
van 1945 tot 1947. Na verschillende kampen 
o.a. Enschede, Beenederribben, Ommen. 
Dalfsen doorgemaakt te hebben, kom ik tot 
de volgende feiten: 
Direct bij de bevrijding van Enschede, Ie 
Paasdag 1945, werd ik bij de dienst, die ik 
deed als luchtbescherming, aangehouden en 
overgebracht naar het politiebureau. 2e Paas~ 
dag werden wij overgebracht naar het Ge- 
meentelijk Slachthuis en daar in een stal op- 
gesloten zonder drinken of eten. Dinsdag na 
Pasen werden wij overgebracht naar de fa- 
briek van Scholten aan de Haaksbergerstraat. 
Er deden zich dingen voor die niet goed zijn 
te praten, maar Redactie — en dit heb ik 
herhaaldelijk gezegd — van de eerlijke ille- 
galen heb ik persoonlijk nooit enige hinder 
ondervonden. Wel van de z.g. September- 
of April-illegalen. Dezen sloofden zich uiter- 
mate uit en waarom? Uit angst! Velen hun- 
ner kende ik uit de bezettingsjaren: ze waren 
niet bij de Duitsers weg te slaan, omdat zij er 
aan verdienden, drinkpartijen meemaakten, 
enz. Velen hunner hadden ruim 4 jaar vrij- 
willig bij de Duitsers zowel in Enschede als 
in Duitsland gewerkt en niets was hun te 
veel. Wij, de z.g. „verkeerde landgenoten", 
hebben wel eens tegen elkander gezegd: „als 
de NSB.-ers zo hun best deden, dan was het 
in orde". Ik herinner mij een illegale strijder 
uit Enschede, een zekere H. De vader van 
deze jongeman was als gijzelaar door de 
Duitsers gefusilleerd. De vader en de jongen 
waren eerlijke strijders van de SDAP meen 
ik en hadden mijn volste respect en eerbied, 
ook van andere geïnterneerden. Als deze 
jongeman mij bij de bevrijding of tijdens mijn 
internering eens een pak slaag had gegeven 
of op een andere manier het leven moeilijk 
had gemaakt, dan had ik dat die jongen 
niet   kwalijk genomen. 
Maar hij deed het niet, nimmer heb ik ge- 
hoord, dat deze jongeman iets onbehoorlijks 
heeft gedaan, maar steeds trachtte hij als 
mens op te treden. Eerbied en bewondering 
voor dezulken. Maar de anderen, de z.g. mee- 
lopers, die nimmer een daad hadden gesteld 
tijdens de bezetting, als alleen de hakken 
gelikt van de Duitsers, die deden of zij de 
bevrijders waren van Nederland. Hoe hebben 
die soms huis gehouden bij onze vrouwen dié 

alleen achter waren gebleven. De goederen 
uit de huizen van de aangehoudenen halen 
(ook bij mij): ruw optreden tegen weerloze 
vrouwen en kinderen, neen Redactie dit 
waren geen mensen voor zulke dagen, zij 
hebben een smet geworpen op de eerlijke ver- 
zetsstrijders, zij zijn de schuld dat men soms 
zo met minder respect over deze mensen 
praat. Wij die aan de lijve ondervonden wat 
internering was, wij wisten na één dag al of 
het een verzetsstrijder was of een meeloper. 
Nu is het mijn bedoeling niet om op alle slak- 
jes zout te leggen: ik kan mij heel goed inden- 
ken, dat na 5 jaren geknecht te zijn geweest, 
het iemand goed doet om zijn gal eens uit te 
storten, maar dat het een wildeboel was, dat 
is zeker. 
Hoe kwam het, dat men 14 dagen na de be- 
vrijding zo weinig „echte illegalen" nog bij 
de bewaking zag. Ik heb het hun gevraagd 
en kreeg van allen hetzelfde antwoord: „aan 
die bende doen wij niet mee". 
Geachte Redactie, ik ga eindigen en hoop. 
dat U deze brief zult begrijpen. Ik schrijf U 
dit niet uit een of ander motief voor mij zelf. 
ik ben na 2 jaren internering ontslagen van 
rechtsvervolging, maar ik schrijf dit alleen uit 
eerbied en respect voor hen, die deden wat zij 
meenden als hun plicht te moeten zien. Zij 
waren voor ons in de kampen de vraagbaak 
en velen staken ons een riem onder 't hart. 
Als U een^of ander hieruit wilt doen plaat- 
sen in Uw blad, dan geef ik U daarvoor het 
recht. Inmiddels hoogachtend. 

N. A. L. 
« 

AMERSFOORT, Mei 1949. 
Geachte Redactie v. d. Zwerver, 
Allereerst wil ik de Heer AD hartelijk 

dank zeggen, voor de manier, waarop hij 
„Trouw" en de Heer Norel van antwoord 
diende. 
Zijn artikel: „Moet dat nu zo?" en „Toch 
moet het zo niet!", daar ben ik het volkomen 
mee eens. 
Ik wil er nog wel iets aan toevoegen en dat 
kan ik wel van de daken afroepen. 
Ie. Dat ik zelf vanaf juni 1945 tot Januari 
1946 door het gehele interneringskamp 
Amersfoort heb gezworven. Ik was toen met 
nog 2 heren, lid van de Commissie van On- 
derzoek van de P.O.D. Ik heb dus die be- 
ruchte begintijd meegemaakt. Vanaf deze 
plaats verklaar ik. dat er van mishandeling 
van de landverraders en provocateurs in het 
kamp Amersfoort geen sprake was. 
2e. Wel hadden we moeite om voldoende 
betrouwbare bewakers te vinden: daarom 
moesten minder goede ons helpen, met het 
gevolg, veel vrijerij van bewaking met de 
gevangenen. Veel te veel vrijheid voor de 
gevangenen. 
Deze dingen gaven aanleiding tot allerlei 
excessen in het kamp. b.v. gevangenen wer- 
den buiten gelaten, met bewakers mee in 
auto's, bewakers namen pakjes en brieven 
mee. in het kort, een te soepele bewaking. 
Maar mishandeling, daarvan was nooit 
sprake. De Commissie van Toezicht was 
dagelijks in het kamp, hield spreekuur, liet 
bezoek toe, en sprak en kwam in alle barak- 
ken. • i 
De Heer Norel is zeker geen Arrestatiecom- 
mandant geweest. Anders had hij geweten, 
dat de oud-illegale werkers, vele N.S.B.-ers 
beschermd hebben tegen een woeste burgerij. 
Ik heb als commandant van een arrestatie- 
ploeg, wel meer dan eens gestaan, tussen een 
woedende menigte en een sidderende land- 
verrader. Een landverrader waarvoor, naar 
ik meen, geen plaats meer zou zijn in Neder- 
land.                                 Hoogachtend, 

C DÉ JONG. 

D ij inzamelingen is verder van belang dat 
■'-' de noodzakelijke onkosten zo laag moge- 
lijk worden gehouden; zij mogen niet meer 
bedragen dan enkele procenten van de op- 
brengst. Wat iemand geeft, moet bijna geheel 
ten goede komen aan de verzorgden zelf. 
Een bepaalde inzamelingsmethode is alleen 
verantwoord als aan deze eis wordt voldaan. 
Kort na de bevrijding was dit nog gemak- 
kelijker. Dan kon een actie enkele millioenen 
opbrengen. 
Het is voor ieder duidelijk, dat in de huidige 
omstandigheden meer moeite moet worden 
gedaan om een goed resultaat te bereiken en 
dat dit resultaat dan altijd nog ligt beneden 
de opbrengst van de eerste jaren. Toch ben 
ik overtuigd dat het mogelijk blijft de beno- 
digde som te behalen. Willen we echter het 
kostenpercentage laag houden, dan kan dit 
alleen door een intensieve activiteit van de 
plaatselijke medewerkers. 
Als we één methode aanbevelen, is het de 
contribuantenwinning. In de meeste plaatsen 
is op dit terrein nog veel te doen. 
Indien we bereiken dat aan contributies bin- 
nenkomt wat nodig is, kunnen verdere inza- 
melingen achterwege blijven en zullen we 
alleen hebben te zorgen dat het contribuan- 
tenbestand op peil blijft. 
Een van de redenen waarom '40-'45 zo'n 
grote activiteit heeft ontwikkeld op het punt 
van inzamelen is, dat we ons altijd voor- 
stelden iets te doen voor de opleiding van 
de kinderen. 
Primair was de verstrekking van een bedrag 
voor levensonderhoud, doch handhaving van 
het levenspeil van de gezinnen brengt mee 
dat een bepaalde jongen of meisje ook na 
het overlijden van de Vader die opleiding 
kan volgen, die zijn Vader hem had kunnen 
geven- Door zijn offer mag het kind niet 
worden achtergesteld. 
Zodra de opleiding grotere financiële offers 
gaat vragen van het gezin, moet bekeken wor- 
den of extra hulp in de vorm van een studie- 
uitkering nodig is. 
Van de gewone Stichtingsuitkering, c.q. het 
pensioen, kan de Moeder dit meestal niet 
bekostigen, daar dit gebonden is aan een 
maximum. Naarmate de pensioenen meeval- 
len en minder gesuppleerd zal moeten wor- 
den op de uitkeringen voor levensonderhoud, 
kan '40-'45 meer aandacht besteden aan deze 
soort uitkeringen. 
Een der eerste voorwaarden is wel, dat het 
kind de geschiktheid bezit om de gekozen 
studie met vrucht te volgen. 
Een particulier kan zich desnoods de weelde 
veroorloven zijn kind te drijven in een rich- 
ting, waarvoor het niet de noodzakelijke aan- 
leg en intelligentie bezit. De Stichting mag 
dit nooit. Ten eerste niet om de ellende voor 
het kind zelf en ten tweede niet, omdat deze 
uitgaven slechts verantwoord zijn als er een 
redelijke kans van slagen is. 
Middejburg. F. HUSON. 

(Wordt vervolgd.) 
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Cornclis van Bergeijk - „Kees' 
Student. 

Geboren:   16  October  1919  te 
Utrecht. 

Gefusilleerd: 30 Augustus 1944 
te  Vught. 

Zij waren studenten aan de Tech- 
nische Hogeschool te Delft, in 

Februari 1943 de dans ontsprongen 
en behorend tot die kleine, vastbera- 
den groep, die zich tot geen prijs aan 
de wil van de bezetter zou onder- 
werpen, ondanks alle twijfel en on- 
zekerheid, die onder de studenten 
heerste als gevolg van represailles 
bij onderduikers. Degenen, die ble- 
ven, waren er vrijwel alleen op be- 
dacht, zich weg te houden voor het 
Duitse gevaar. 
Slechts weinigen bezaten het initia- 
tief  om daadwerkelijk iets  te   gaan 
doen   voor   hun mede-studenten   en 
ten   behoeve   van  de   morele strijd 
tegen de invloed van de vijand. 
Juist omdat de bovengenoemde drie 
zich zo hebben onderscheiden, veel- 
al in onderlinge samenwerking, kun- 
nen hun namen en hun daden wor- 
den samengevat, al is het wel in het 
bijzonder   ,,Wampie"   geweest,   die 
na Aad van Rijs — die in een van 
de   volgende  nummers   zal  worden 
herdacht — een groot deel van diens 
LO.-taak in Delft op zich nam. 
Ongetelde  uren   hebben   deze  drie 
studenten   besteed,   niet   alleen   om 
de    ondergedoken     studie-vrienden 
van alles te kunnen voorzien, maar 
tevens   om   illegale   bladen,    zoals 
„Veritas"   en  „Het   Vrije   Geluid" 
samen te stellen  en  te drukken. 
Lange  tijd  gelukte  het  hun uit de 
handen te blijven van de altijd loe- 
rende „politieke politie",  de bloed- 
honden van de SD., maar nog veel 
gevaarlijker dan  hun  meesters. 
8  Augustus   1944,  was  echter  een 
fatale dag voor de kleine groep van 
deze stille werkers. 
Door een  inval in hun werkplaats, 
vielen zij allen mèt hun materiaal in 
handen van de SD. 
Toen bleek, welke geest deze jon- 
gens bezielde. Het was in het bizon- 

In dit nummer herdenken wij enkelen van 
hen, die in Delft voor het LO-werk daar ter 
plaatse het offer van hun leven brachten. 
In enkele komende nummers zullen hun vrien- 
den, die eveneens in Delft of omgeving het 
verzet dienden, herdacht worden. 

CorneÜs van Nes - „Cees" 
Student. 

Geboren: 12  October   1919  te 
Den  Haag. 

Overleden: 15 November 1944 
te Neuengamme. 
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Gods liefste tot den dood getrouwe kind'ren 

Zijn stervende den Anti-Crist te sterk. 

Want hun  vergoten bloed is  't zpad der kerk. 

Wat macht ter wereld zou zijn bloei verhinderen? 

En geen seizoen zal ooit den oogst doen mina'ren 

Der jonge ranken,  kenbaar aan het merk 

Van 't daag'lijks snoeien, 's Landsman teerste werk. 

Als sappen van de wijnstok hen doorzind'ren. 

Zij zijn verkoren gave vrucht te dragen. 

De nieuwe wijn van  't god'lijk vüelbehagen; 

Vit al hun pijnen heeft hun  God bereid 

Voor hem te bloeien tot in eeuwigheid. 

In  't oogstgetij zijn 't meest vruchtbaar bevonden 

De ranken door Zijn tnoeimes 't meest geschonden. 

A. WAPENAAR 

Willem de Nie - „Wampie' 
Student. v 

Geboren: 10 Augustus 1919 te 
Geertruidenberg. 

Gefusilleerd: 30 Augustus 1944 
te   Vught. 

der „Wampie", die alle schuld op 
zich nam en de anderen wilde spa- 
ren. Hij wist, dat de dood de con- 
sequentie hiervan zou zijn, maar dit 
weerhield hem niet. 
Het zijn juist feiten, zoals dit, deze 
geestesgesteldheid, die nu voor ons 
en later voor het nageslacht, zullen 
blijven lichten als een eeuwige weg- 
wijzer. Het is immers een navolgen 
van Christus. 
In. hun cellen van de Bunker te 
Vught, hulpeloos tegenover het 
dodende geweld, hebben deze jonge 
mannen, toen alle hoop op leven 
moest varen, de Eeuwige ontmoet. 
Alles wat in het normale^ leven zo 
hoogst belangrijk scheen, viel op die 
plaats volkomen weg. Hier werd 
geleerd te verstaan „Uw wil ge- 
schiede". 
Willem de Nie en Cornelis van 
Bergeijk werden beiden te Vught ge- 
fusilleerd op 30 Augustus 1944. 
Kees van Nes en nog een medestu- 
dent werden naar Duitsland ver- 
boerd, gespaard in het leven door 
de houding van de twee anderen. 
Door uitputting overleed Kees van 
Nes op 15 November 1944, in 
Neuengamme. 
Slechts een der vier overleefde zijn 
vrienden, ondanks alle ontzettende 
ontberingen. 
Na de bevrijding heeft deze enige 
overlevende op een plechtige her- 
denkingsbijeenkomst voor de geval- 
lenen van de S.S.R. (studentenver- 
eniging) het lichtende voorbeeld 
van deze vrienden allen voor ogen 
gesteld en hun — en daarmede ons 
allen — toegeroepen: Memento 
Mori; beseft, dat gij op deze aarde 
geen blijvende stad hebt. en wecst 
bereid God te ontmoeten op iedere 
dag en ieder uur. 

W. 
m 
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kwijt was, met een slaapkuur in orde kregen. 
Er is dus wel reden bij zijn ingrijpen streng 
te individualiseren en zich niet op één thera- 
peutische schablone vast te leggen. 

Nu mag men zich niet verbazen, dat de 
psychiatrische kijk op de illegaliteit een 

eenzijdige kijk is. Natuurlijk is ze dat. Het 
gezonde van het verzet in alle lagen en 
groeperingen van het volk wordt er niet door 
aangetast. Doqh een psychiatrische zijde 
hebben de moeilijkheden toch ook. En van- 
uit deze hoek gezien, worden enkele fouten 
in de houding der illegaliteit na de oorlog, 
zij het eenzijdig, toch belicht! 

Laten wij ons allen scharen rondom hen, 
die van ons heengingen: de gefusilleerden, 
de gevankelijk weggevoerden, die nooit 
weerkeerden, de Joodse bevolking, die zulk 
een zwaar leed torste. 
En denken.wij ook aan de vele daden, grote 
en kleine, die nooit aan het licht traden. 
Er zijn belangrijke dingen gedaan, die slechts 
enkelen weten, en de dader en de anderen 
spreken, op zijn of haar verzoek, er niet 
van. Er zijn flinke dingen gedaan in het 
beschermen van Joden en onderduikers, die 
niet openbaar werden.  • 
Ik denk ook aan de man, die telefoonverbin- 
dingen   aanlegde   voor   het  contact   met   de 

geallieerden midden in bezet gebied en de 
verbinding met dé geallieerden tot stand 
bracht. En hij spreekt er niet van. Zijn 3 
kameraden zijn gegrepen en gefusilleerd. 
Hij betreurt ze en verzonk in een depressie. 
Doch spreken deed hij niet. Ik zou een 
monument willen voorstaan voor de onbe- 
kende illegaal. 
Zoals vele landen na de wereldoorlog een 
graf voor de onbekende soldaat hadden — 
zo een stille hulde aan de man, die een- 
voudig zijn plicht deed van verzet en vader- 
landsliefde, en die wij niet kennen, hoewel 
hij er duizendvoudig is — een stille hulde 
voor de onbekende illegaal. 
Ik meen, dat deze daad de psychische 
hygiëne van een onevenwichtig deel der 
na-oorlogse illegaliteit  zou  steunen. 
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Drukkerij H. J. Koersen & Zn. 

PERIODIEKEN EN 
HANDELSDRUKWERK 

TEL. 32239 

SINGEL 281   AMSTERDAM-C. 

Ucudt men fauwd ty 
Van der Sterre 
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|   Stadhoudersweg  106, tel. 46274 \ KOUeiaaitl 
■Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi IIIIIHIIIIHIIIIIIIIII 

LITHO "ZAANLANDIA" 

ZAANDIJK 
OFFSETDRUK 

* STEENDRUK 
CARTONNAGE 

**ls U per auto de wereld rond zwertt en 
U komt door AMERSFOORT kunt U de 
hulp voor Uw AUTO vinden bij de 

N.V. HENRI NEFKENS 

r REVISIEBEDRIJF 

P. VAN TILBURG-BASTIANËN 
GINNEKENWEG 13 - BREDA- TELEF. 8863 

Mei  de   meest  moderne   machines  REVISEREN   wij op 
zeer korte termijn alle motoren, met originele zuigers en 
lager».   SLIJPEN   van   KRUKASSEN   enz. 

RUIL-MOTOREN steeds  voorradig. 
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Drukker 11 cJ^sabor' tzenj 
(A. H. PASMAN) 

Telefoon  K 3400-17995 

AMSTERDAMSESTRAATWEG 705    -    ZUILEN (UTRECHT) 

Voor Uw 
belegde 
broodjes 

DE JONG's 
eetwinket    • 

LEIDSEWEO la   —   TEL. 11166   —   UTRECHT 

vertrouwd adres fs   U.   YkKOLvyvJI 
AANNEMERSBEDRIJF 

Hieuwerbrug a/d Rijn - Tel. 9 (doorverbinding) 

Alle opdrachten worden iret de meeste zorg door be- 
kwaam technisch en   vakkundlf  personeel   uitgevoerd. 
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Philips „PhiliShave" 

Staalbaard Ivoor 
in luxe doosverpakking 

Philips ,,PhiliShave' 
Staalbaard Standaard 
in luxe doosverpakking 

PHILIPS 

Electrisch   droogscheerapparaat 

NV. PHILIPS' VERKOOP-MAATSCHAPPIJ VOOR NEDERLAND-EINDHOVEN 

LAAT   OP   UW   RIJWIEL   EEJtf 

WOEPX) 
KETTINGKAST   MOMTEREM! 

Levering geschiedt via de erkende groothandel aan 
gevestigde rijwielhandelaren. 


